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ВСТУП 

Університет і Наука, у широкому розумінні цих понять, завжди існували 

разом, передбачали єдність створення наукових знань та їх передачу наступним 

поколінням. Разом із тим, розвиток людства призвів до певного розподілу, за яким 

Наука почала вважатися «другою місією» Університету, а Освіта вийшла на перше 

місце, уособлюючи навчання, всю систему відносин, методів і засобів, що 

представляють сьогодні навчально-виховний процес у вищому навчальному 

закладі. Ознакою професіоналізації і радикального розподілу праці стали 

викладачі, що не створюють нового наукового знання, і наукові працівники, що не 

беруть участь у навчальному процесі. Але чи відповідає це місії університету як 

вищої форми інтеграції Науки та Освіти? 

Наука також перетворювалась. Наукове знання, яке, за Аристотелем, не 

могло бути таким чи іншим, у якому не можна мати сумніву за Декартом, у своєму 

розвитку виявилось не тільки осередком «істини», а й місцем «проживання» 

гіпотез і фрагментарно доведених теорій, законів, що пізніше були уточненими та 

заміненими більш досконалими. Незважаючи на те, що Наука була і є  людським 

творінням, виявилось, що наукове знання не може бути розмежовано з ненауковим 

за допомогою критеріїв, хоча й твердо займає провідне місце у пізнанні Світу. 

З'явилися нові виробництва знань, що шукають відповіді на пізнавальні та 

практичні питання не у дослідженнях законів і закономірностей, а у проявах 

конкретного, у контекстах застосування. 

Наведене визначило актуальність постановки питань щодо єдності й 

розмежування освіти і  науки у їх вузькому, знанієво-діяльнісному сенсі, як 

навчального процесу і наукових досліджень в університеті. Тому потребує 

уточнення з позицій сьогодення, що саме являє собою сучасна наука та як вона 

діє, працює, існує в університеті. При цьому предметом нашого дослідження є не 

соціально-економічні трансформації вищих навчальних закладів, а питання норм, 

ознак і якості наукового і суміжних знань, наукових видів діяльності в сучасному 
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університеті, особливості підготовки фахівців в умовах формування економік і 

суспільств знань, нових його виробництв. 

Перший розділ монографії присвячено проблемам розвитку науки в 

університетах України, Росії, як важливого представника країн з перехідною 

економікою та схожими на наші проблемами, а також ідеям, місіям і моделям 

університетів, включаючи сучасні напрацювання щодо так званих «університетів 

світового класу». Дослідження розпочато з класичних моделей університетів 

Д.Ньюмена, В. фон Гумбольдта і Х.Ортега-і-Гассета, у яких контрастно 

представлено єдність і розмежування освіти і науки. Розглянуто міркування 

фахівців України та зарубіжжя стосовно процесів розвитку університетів та їх 

проблем, що у пострадянських країнах набули характеру деформацій «другої 

місії». У розділі підкреслюється, що значна частина проблем розвитку 

університетів знаходиться або походить з виміру науки, яка, у свою чергу, 

формується на епістемологічних, методологічних, соціальних та інших засадах 

філософського та загальнонаукового рівня. У той же час, має місце розрив між 

тим, що представляє собою наука відповідно до фахових напрацювань та 

публікацій світової спільноти вчених і тим, як вона представлена на практико-

методичному рівні у вітчизняних та закордонних методичних і нормативно-

правових документах. Проще кажучи, дуже часто організаційно-політичними 

заходами продовжують підтримувати науку, яка, поєднуючись із суспільними 

практиками, сьогодні фактично трансформувалась, представлена у спектрі систем 

пізнання і виробництв знань, не відповідає «стандартам» і вимагає нової 

методичної презентації.  

У другому розділі запропоновано метод епістеміко-методологічної 

проблематизації науковості знань, проаналізовано сучасні уявлення щодо образу 

науки, її норми, ознаки та критерії. Представлено напрацювання світової фахової 

спільноти щодо добре відомих концептуальних систем і нових течій філософії 

науки, що продовжують дискусії навколо істинності та адекватності знань, 

об'єктивності та інтерсуб'єктивності, гіпотетичності, раціональності, опису законів 
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та механізмів. В роботі визначено поняття наукового знання як певне 

узагальнення сучасних уявлень філософів, вчених дисциплінарної науки, 

методологів і практиків. 

Третій розділ присвячено питанням аналізу єдності та розмежування 

фундаментальних і прикладних досліджень, розгляду сучасних концепцій 

виробництв знань і підходів щодо пізнання, трансформації наукової діяльності та 

методам, що свідомо виходять за межі науки, залишаючись практично корисними. 

Домінуючим мотивом дослідження автора виступає розгляд концепцій 

виробництв знань, які реально мають місце серед традиційних досліджень в 

університеті, хоча й не визнані такими у закладах країни. Показано, що прикладні 

дослідження, що формуються на наукових засадах, можуть виходити за межі 

науковості і бути складовими інших ненаукових виробництв знань. Розглянуто 

аспекти формування «постакадемічної науки», виробництва знань «Mode 2», 

технології та технонауки, спектру практичних знань, зокрема відповідно до 

концепцій «фронетичних» досліджень і менеджменту знань. Підтверджено, що 

концепції зазначених підходів і виробництв знань відображають сучасні реалії 

розвитку досліджень і пізнання, але більшість з представлених форм потребують 

уточнення епістемологічних і методологічних норм і ознак. 

У четвертому розділі монографії розглянуто питання формування сучасного 

епістеміко-методологічного базису наукового та інших виробництв знань в 

університетах. Розглянуто аспекти формування та діяльності науково-

педагогічних дослідницьких груп, що виступають в університетах основними 

осередками спільного виконання досліджень та розробок. Відзначено особливості 

створення науково-навчальних центрів як засобу формування дослідницького ядра 

університетів. Підкреслено, що сьогоднішнім реаліям України більш відповідає не 

проголошення вищих навчальних закладів дослідницькими університетами, а 

формування на основі дослідницьких груп і науково-навчальних центрів 

дослідницького ядра університету, що у подальшому розвитку буде визначати 

характер домінуючих видів діяльності, місце закладу в системі вищої освіти та 



 8 

науки. Розглянуто питання вдосконалення наукової експертизи проектів 

досліджень і звітів на епістемко-методологічних засадах, запропоновано формат 

методологічної експертизи, що доповнює існуючу фахову.  

У розділі також представлено положення підходу щодо 

міждисциплінарного, інтегрованого та інтегративного навчання студентів 

університетів, що був у окремих аспектах реалізований автором монографії в курсі 

«Основи наукових досліджень» у межах концепції поглибленої загальнонаукової 

та спеціальної підготовки  фахівців в університеті дослідницького типу. 

Автор сподівається, що монографія містить не лише відповіді на запитання 

методичного рівня щодо розвитку науки в університетах, а й ставить більш 

глибокі проблеми науково-організаційного, науково-педагогічного, 

епістемологічного та методологічного характеру, що стануть предметом 

подальших досліджень. 

 

 

С.Порев, 

листопад, 2012. 
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РОЗДІЛ І.  Проблема розвитку науки в університетах 

1.1.    Роль науки в університетах: світовий досвід 

1.1.1. Місце науки в університеті 

 

Те, що освіта і наука виступають для університетів як необхідне та у своїй 

єдності – факт відомий та очевидний, оскільки створення та передача знання 

виступає необхідною умовою існування людства як цивілізації розумних істот, а 

так звані вищі навчальні заклади (далі – ВНЗ) за визначенням повинні здійснювати 

освітню діяльність на основі наукових знань, що характеризуються спільнотою як 

інтелектуальне надбання найвищої якості. Незважаючи на свою тривіальність 

щодо початкових уявлень про університети, проблема єдності та розмежування 

науки і освітнього процесу у цих закладах залишається актуальною та викликає 

дискусії. Значною мірою справа полягає у тім, що суспільство у своєму розвитку 

накопичує настільки значні обсяги інтелектуального продукту у формі знань та 

інформації, що навчання і наукові дослідження все більше перетворюються на 

суміжні, але різні форми діяльності, відносно окремі професії. Вже достатньо 

давно стало очевидним, що діяльності викладача та дослідника вимагають від 

людини дещо різних якостей. Далеко не завжди вчений, що за своїми людськими 

якостями та бажаннями здатний виконувати тривалі та складні дослідження, має 

ще й якості методиста, що із задоволенням перекладає високу матерію свого 

пізнання більш спрощеною мовою для можливості сприйняття знань студентами. 

Не завжди також вчений готовий майстерно та артистично викладати не лише 

результати власних досліджень, а й значні обсяги супутніх матеріалів інших 

науковців, які, можливо, не є предметом його інтересів як дослідника. Таким 

чином, на рівні індивідуального  розподілу праці існує достатньо багато «за» і 

«проти» того, щоб діяльність викладача та дослідника в університеті були 

повністю інтегровані. У всякому випадку, зазначене варто уважного дослідження. 

Інший важливий аспект полягає у тому, що індустріально-економічні 

системи різних країн продукують неоднакові підходи до визначення ролі у цих 
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системах ВНЗ, зокрема університетів. Далеко не кожна країна може сьогодні 

дозволити утримання декількох десятків університетів «світового класу». 

Зрозуміло, що система ВНЗ повинна відповідати сукупності економічних та 

соціальних реалій або бути такою, що орієнтується на майбутнє країни, яке 

визначено обґрунтованими  планами її розвитку. Наприклад, соціальному укладу 

країн, що змагались в індустріальному вимірі у минулому столітті, значною мірою 

відповідала система, що мала у своєму складі технічні та політехнічні ВНЗ, які, у 

контексті певних політичних доктрин, не передбачали потужної соціогуманітарної 

освіти та масово готували інженерно-технічні кадри. 

Останнє представляє ще й той факт, що політичні доктрини держав також 

суттєво впливають на розвиток тих чи інших форм вищої освіти. Зважимо на те, 

що створення справжнього університету з потужним кадровим науковим 

потенціалом та культурними традиціями – справа тривала, у той час як 

руйнування його економічними засобами досягається дуже швидко. Університети, 

як і справжня якісна наука та вища освіта взагалі – системи достатньо 

консервативні, а тому успішна їх діяльність в окремо взятій сукупності 

економічних, соціальних і політичних обставин вимагає глибокого усвідомлення 

всіх аспектів. Як мінімум, це варто проведення міждисциплінарних досліджень і 

широкого розгляду їх результатів як у спільноті вчених, так і у колах організаторів 

науки та вищої освіти. 

Таке дослідження в аспектах функціонування та розвитку ВНЗ із позицій 

організації у них наукової та суміжних видів діяльності доцільно почати з тих 

концепцій та моделей, які окреслюють місце науки в університеті безпосередньо. 

В. фон Гумбольдт у своїй відомій роботі «Про внутрішню та зовнішню 

організацію вищих наукових закладів у Берліні» вказує [1], що призначення таких 

закладів (маючи на увазі університети) – заняття наукою в найглибшому і 

широкому сенсі цього слова і розробка навчального матеріалу, не спеціально 

підібраного, але за своєю природою придатного для духовної та моральної освіти.  
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Він вважає, що наука, доки вона «залишається у чистому вигляді», може 

бути засвоєна правильно без зовнішньої допомоги.  

Важливим моментом пізнання в університеті є те, що він має справу з 

наукою, яка «завжди являє собою проблему, яка ще не знайшла свого остаточного 

вирішення», на відміну від школи, що оперує з «готовим і беззаперечним 

знанням». Саме тому університети  постійно займаються дослідженнями. Ці 

заклади утворюють форму, сутністю якої є «духовне життя людей, яких дозвілля 

чи внутрішнє прагнення призводять до науки та досліджень». Принциповим для 

нашої роботи є погляд на наукове знання як на таке, що не повністю здобуте і 

ніколи цілком не отримується. 

В.Гумбольдт розглядає науку як таку, що у самокерованому пошуку істини 

негативно реагує на зовнішні втручання. Він вказує, що держава повинна постійно 

віддавати собі звіт в тому, що не вона забезпечує ці результати, що вона і не 

здатна це зробити. Будь-яка спроба державного втручання може тільки 

перешкодити розвитку науки.  

Відзначимо, що невтручання державних інститутів у процес наукового 

дослідження означає незаперечну довіру до діяльності вченого. У цьому випадку 

регуляторними механізмами повинні виступати відповідальність вченого перед 

суспільством, відкритість для критики наукової спільноти та її конструктивне 

сприйняття. Наука, що нечутлива до владних та матеріально-економічних 

факторів, у загальному плані, виглядає достатньо сильною ідеалізацією. Такі вчені 

заслуговують на глибоку повагу, але формування їх спільнот для економічно 

обумовленого виробництва знань не виглядає реальним. 

Наука, на думку В.Гумбольдта, виникає «з глибини духу». І якщо її 

розглядають як таку, що утворюється іншим шляхом, а саме завдяки   

«екстенсивному накопиченню спостережень», він вважає, що «усе втрачається 

безповоротно і назавжди; втрачається для науки, яка, якщо це триває довго, 

настільки вихолощується, що навіть її мова стає порожньою оболонкою». Бо 
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тільки зростаюча зсередини і така, що може проникнути в глибину особистості, 

наука перетворює людський характер.  

Оскільки наведений погляд на науку визначає специфічне відношення до 

емпіричного пізнання, то вже у вихідному моменті науково-освітня діяльність 

університету постає як така, що потребує достатньо нетривіальних 

епістемологічних міркувань. Підхід, що пропонується – «зберігати живим і 

повнокровним потрійне устремління духу: прагнення виводити все з якогось 

первісного принципу…, постійне прагнення до ідеалу; нарешті, прагнення 

об'єднати і принцип, і ідеал в єдину ідею».  

Відзначається, що головним для закладів, які автор називає науковими, не є 

пусте колекціонування, яке легко може призвести до притуплення або зниження 

розумових здібностей. При цьому наголошується, що найбагатші академії та 

університети - аж ніяк не завжди ті місця, де наукою займаються найбільш 

глибоко і розсудливо.  

В.Гумбольдт усвідомлюєте, що навчальна діяльність викладачів впливає на 

їх наукові дослідження, але він зосереджується не на обмеженнях, а на позитиві 

взаємодоповнюваності. «Не можна по-справжньому викладати науку як науку, не 

осягаючи її кожен раз заново власними зусиллями, - і було б дивно, якби досить 

часто це не призводило до нових відкриттів. Викладання в університеті - не 

настільки виснажлива справа, щоб сприймати його як перерву в наукових 

заняттях, а не як допоміжний засіб для них. Крім того, в кожному великому 

університеті є люди, які самостійно займаються і проводять дослідження, лише 

зрідка або зовсім не читаючи лекцій». У той момент, коли увага автора 

зосереджується на протиставленні досліджень і викладання, він фактично не 

спростовує наявність проблеми, а знаходить для неї тимчасове окреме вирішення. 

На наш погляд, ідеал університетської науки В. фон Гумбольдта був 

недосяжним вже за часів його концептуального визначення, але однозначність 

середньостатистичного міркування не означає, що не існує достатньо численних 

виключень, які й складають елітарну когорту вчених «високого духу». 
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У підсумку своєї статті щодо сучасних оцінок «німецької» моделі 

університету, М.Квієк зазначає [2], що у ході обговорення майбутніх місій та ролі 

сьогоднішнього університету корисно переглянути як основоположну, так і  

сучасну німецьку ідею. Багато у чому, завдяки різним внутрішнім і зовнішнім 

причинам,  те, що ми називаємо традицією університету Гумбольдта, було забуте 

на практиці протягом тривалого часу. У міркуваннях про своє майбутнє може бути 

конструктивним відобразити очевидну нинішню напруженість щодо очікувань 

формування сучасного університету з боку суспільства та держави. Нові 

очікування посилилися у зв'язку з появою заснованого на знаннях суспільства і 

ринково-орієнтованої економіки. Можливо, ми повинні шукати зразки того, як 

переформулювати ролі цієї інституції. Період німецької філософії може навчити 

нас цікавим урокам. Однак ми знаємо, що одіссея сучасного університету (в його 

гумбольдтівській версії) в контексті нових ідей про соціальну місію, культурні 

завдання економічної та політичної ролі університетів (зокрема ті, які 

розробляється Європейською Комісією, ОЕСР, ЮНЕСКО та Світовим банком) 

стають все більш далекими від гумбольдтівських форм. 

Г.Шнедельбах у роботі «Університет Гумбольдта» [3] відзначає, що 

фундаментальні принципи університету Гумбольдта - це академічна свобода і 

єдність дослідження та викладання. Ця модель університету постійно схвалюється 

як золота середина між англійською і французькою. В Оксфорді та Кембриджі 

наукою займалася в основному аристократична еліта, чужа практиці, яка не мала  

помітного бажання щодо  досліджень. У Франції ж після 1806 року дослідження 

були виключені з університету на користь державного навчального плану. Ця 

французька модель до сьогодні визначає східноєвропейську сутність університету.  

Автор зазначає, що Гумбольдт тільки після деяких вагань визнав 

відповідним найменування «університет» для створюваних за його ідеями 

закладів. Гумбольдтівська модель університету прагнула до всебічного 

компромісу: академічна свобода при одночасній відповідальності перед державою 

http://magazines.russ.ru/authors/s/shnedelbah/
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та суспільством; об'єднання завдань освіти з наукою, не пов'язаною якимись 

певними цілями.  

Г.Шнедельбах вважає німецьку університетську науку того часу 

«чиновницькою». Держава, беручи вчених на службу в якості чиновників, 

забезпечує їм дозвілля, яке тільки й робить можливим науку. Вони ж будують на 

факультетах «республіку вчених» в рамках своїх чиновницьких обов'язків. 

«Академічна свобода» включає: право на самоврядування під державним 

наглядом; власне ведення господарства; обмежене владою міністра право 

факультетів на комплектацію посад. Єдність дослідження та викладання 

гарантувалося фігурою університетського викладача-дослідника, а також 

свободою вибору лекцій для студентів; інститутом семінарів; тісним зв'язком 

університету з Академією та іншими дослідницькими інститутами. Але поступово 

положення університету стає «фіктивним». Фігура вченого, що досліджує і 

викладає, стала кар'єрною метою. Осередки науки перетворилися на інститути за 

зразком підприємств. Схожа на індустріальну організація досліджень утворює 

глибоку прірву між керівником величезного університетського підприємства і 

звичайним професором.  

Автор роботи аналізує, у якому смислі слід розглядати єдність досліджень та 

викладання. На його думку, за відправну точку слід взяти функції викладання у 

середньовічному університеті та закладах епохи абсолютизму. Викладання 

означає тут передачу незмінного по суті знання; креативність не тільки не 

вимагається від університету, а й часто навіть взагалі небажана: ще Кант у 

Кенігсберзі читав лекції по чужих підручниках. Наукова істина вважалася вже 

встановленою і відомою, її засвоєння постає лише питанням навчання.  

В університеті Гумбольдта керування взяв на себе філософський факультет, 

який  об'єднує теоретичні науки, включаючи природничі. За Гумбольдтом, наука є 

щось не до кінця знайдене і таке, що ніколи не може бути остаточним. 

«Дослідження» - це самостійна розвідка і засвоєння істини. Ідеалом освіти стає 

образ людського духу, що шукає. Він зростає шляхом самостійної діяльності до 
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вищого розуміння і моральної досконалості; освіта є самостановлення індивіда, 

що втілює в собі істинний і моральний світ.   

Г.Шнедельбах зазначає, що сучасна наука є лише однією складовою 

західноєвропейського процесу інтелектуалізації та раціоналізації світу. Ця наука 

не є орієнтованою за смислом і цінностями, тому вона не здатна освічувати в 

розумінні, що мав на увазі В.Гумбольдт. Наукове дослідження не дає того, що 

воно спочатку обіцяло: всебічний та повністю обґрунтований світогляд життєвої 

мудрості, базис і справжню картину світу. Автор роботи вказує, що німецькі 

університети досягли багато чого у підготовці фахівців, але виявились 

неспроможними вирішити завдання духовної освіти.  

Розглянемо наведене у роботі М. Хайдеггера «Самоствердження німецького 

університету» [4]. Нас, зрозуміло, будуть цікавити не чужі нашій суспільній 

свідомості тенденційні заяви політичного характеру, а міркування філософсько-

епістемологічного характеру. На думку М.Хайдеггера, будь-яка наука є 

філософією. Для античних греків наукове знання було не «надбанням культури», а 

інтимно визначальний осередок всього народно-державного буття. Наукове 

знання є запитуюча стійка витримка серед сущого, яке постійно приховується в 

цілому. Це одвічне поняття наукового знання зобов'язує не тільки до 

«об'єктивності», а й до суттєвості і простоти запитань.  

М.Хайдеггер бачить науку як певну дисциплінуючу та організуючу силу. На 

його думку, наука має стати твердою силою організму німецького університету. 

Тут лежить подвійне: учительство і студентство повинні бути захоплені поняттям 

науки. Істотна воля вчительства повинна зміцніти до простоти і широти знання 

про суть науки. Істотна воля учнівства повинна піднести себе до вищої ясності і 

дисципліни знання. Автор захоплений розглядом науки у контексті ідей волі та 

боротьби, маючи на увазі конкретну політичну ситуацію свого часу в Німеччині. 

Він зазначає, що спільність у боротьбі учителів та учнів тільки тоді перетворить 

німецький університет на місце духовного законодавства та утворить в ньому 
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осередок найсуворішої зібраності для вищого служіння народові в його державі, 

коли ті, хто вчить, та учні заснують своє буття простіше, суворіше і невибагливо. 

Виникає запитання, чи може наука бути політичним інструментом, а 

університет – інституцією щодо її реалізації? Якщо виважено і на тривалий час – 

навряд чи. Спроби перетворювати науку на міф або на політичну ідею не 

виправдали себе: вона залишається важливішою системою пізнання, але діє у 

діапазоні від сумніву до довіри, яка не має підстав стати вірою. Справжня наука 

критична, а її підхід – методичний сумнів, що супроводжує кожне дослідження. 

Не знищуючий, а конструктивний сумнів, який разом із фальсифікуванням одразу 

ж шукає нове позитивне рішення. Тому й університет не можна навантажувати 

лише прагматичними завданнями, вимагати від нього твердого впровадження 

результатів наукового дослідження у промисловість як ознаки корисності та 

засобу виживання. Для університету конкурентоздатні наукомісткі прикладні 

розробки – не тільки спосіб заробітку, а більш ознака проведення досліджень на 

світовому рівні та запорука підготовки майбутніх учених. 

Важливе місце у формуванні ідеології університету займають роботи 

достатньо відомого філософа К.Ясперса. Розглянемо наведене в одній з версій 

його роботи  «Ідея університету» [5]. На думку автора, завдання університету 

полягає в пошуку істини в співтоваристві дослідників і студентів. Університет є 

тим місцем, в якому повинні збиратися люди, професія яких полягає у ні чим не 

обмеженому осягненні істини як такої, в ім'я самої істини. Професори повинні 

навчити студентів виконувати дослідження і, таким чином, досягати наукового 

способу мислення. У відповідності з ідеєю університету, студенти повинні 

відповідати за самих себе, а тому слідувати за вчителями критично. Їх навчанню 

притаманна свобода. Завдання професора - через науку транслювати істину. 

Професор при цьому також володіє свободою викладання.  

За К.Ясперсом, університети - це корпорації, що відповідають за самих себе 

незалежно від того, які вони отримали повноваження. Їх незалежне від держави 
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існування виникає з ідеї, що має наддержавний, наднаціональний і всеосяжний 

характер.  

Декілька наступних тез, що визначені К.Ясперсом, можна вважати певними 

моментами нестабільності та розмивання центральних ідей університету.  

1. Економіка, суспільство і держава мають потребу в академічно навчених 

силах. Нові наукові дисципліни виникають самостійно з практичних потреб. 

Науки, практична потреба в яких ще не виявилась, не приймаються до уваги. 

Науки, які вже не є авторитетними, відступають на задній план.  

2. Саме безперервний розвиток наук призводить до подальшої спеціалізації і 

разом з нею - до надзвичайного збільшення числа предметів. Автор також 

говорить про розгортання науки через техніку та виробництво: те, що раніше було 

діяльністю вченого в маленьких приміщеннях, набуває характеру промислового 

підприємства з його перевагами та вадами.  

3. Свідомість щодо ідеї університету в його єдності зникає. Університет 

перетворюється на агрегат середніх спеціальних навчальних закладів, чия 

універсальність полягає в охопленні всіх цих навчальних закладів.  

4. Приплив мас до університетів ускладнює процес навчання нестачею 

приміщень, недостатнім числом доцентів, недоліком задовільних засобів 

навчання: студенти залишаються незадоволеними, доценти ж перевантажені 

настільки, що паралізується їх дослідна діяльність. Наявність великої маси 

студентів послаблює можливості консолідуючого об'єднання в процесі навчання. 

Воно відокремлює студентів від професорів, нові порядки ускладнюють 

індивідуальний навчальний процес. Менш обдаровані відстають, обдаровані 

піддаються духовному насильству, коли їх змушують брати участь у нудних 

навчальних заняттях. Частково проблема маси повинна бути вирішена за 

допомогою збільшення кількості місць професорів і доцентів, а також 

збільшенням кількості університетів.  

5. Більше не існує широкого заможного середнього шару, з якого раніше 

виходили майже всі студенти та доценти. Таким чином, з'явилася необхідність у 
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великому обсязі державної допомоги обдарованому підростаючому поколінню. Це 

має свої наслідки для студентської самосвідомості, для свободи занять, для 

настрою в процесі навчання.  

6. Університет повинен давати засоби пізнання для промисловості та для 

навчання «кваліфікованих робітників». Але при цьому існує небезпека втрати 

університетом своєї суті. Порівняно мізерні кошти, які виділяються для вільного 

пошуку істини, для освіти і виховання способу мислення, для гуманітарних наук 

виявляються ще й розтраченими, як вказує автор, «на пусте шкільне виробництво, 

що вбиває дух».  

Що ж можна протиставити у якості стабілізуючих аспектів діяльності 

університету? На ці запитання К.Ясперс намагається знайти як організаційно-

політичні відповіді, так і когнітивні засоби. Він зазначає, що незмінними 

залишаються істина і наука. Тільки в безперервному русі і при постановці його 

самого під питання, разом з критикою будь-якої позиції виявляється, що таке 

істина. Якщо людина осягає науки, то вона зовсім не потребує знань, що таке 

істина і наука в цілому. Досить бути захопленим ними. Здійснитися університет 

може тільки виходячи з початкового прагнення до істини, якщо того хочуть 

суспільство і держава.  

Він підкреслює, що у реальності університет і держава неможливі одне без 

одного. Якщо держава хоче, щоб університет жив виходячи зі свого 

наддержавного вічного джерела, держава дає університету його власне - вільний 

простір і охороняє його. На думку К.Ясперса, кооперація університету і держави 

вимагає того, щоб державу представляли в особі міністрів і чиновників люди, чий 

дух невіддільний від ідеї університету. Тільки таких людей зможуть переконати 

університетські знавці своєї справи, і тільки вони можуть взяти в свої руки 

ініціативу, спрямовану проти відхилення університету від свободи пошуку істини. 

Університети можливі не в усякій державі, тільки держава, яка  прагне до свободи 

та істині, ґрунтується на них, бажає існування університету. Автор говорить про 

аристократію духу, про те, що ідея університету у своєму витоку націлена на 
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меншість. Але все це буде йти на благо, якщо люди не тільки видатних, а й 

середніх здібностей побачать свою цінність з точки зору погляду на високе.  

Відповідно до наведеного у лекції Д.Ньюмена «Християнство і наукові 

пошуки» [6],  університет покликаний вчити всього, чого тільки можна навчити в 

усіх галузях знань, він обіймає вищі прояви людської думки, безмежні простори 

людських пошуків. Немає завдання, яке вважалося б йому занадто значним або 

занадто невловимим, занадто абстрактним або, навпаки, занадто конкретним, 

занадто невизначеним або надто точним. Якою б великою і благородною не була 

та чи інша область знання, університет ніколи не займається виключно нею; разом 

з тим немає тієї наукової сфери, якою він готовий був би пожертвувати. Його ж 

безпосереднє завдання - забезпечити розвиток усіх галузей знань, усіх способів 

мислити, створених людським розумом. Філософу доводиться миритися з 

наявністю істин, які не менш правдиві від того, що одна з одною несумісні.  

По суті, Д.Ньюмен говорить не  про те, що окреслює образ наукового 

пізнання, а про більш широкі пізнавальні та соціокультурні цінності. У часи його 

діяльності мова йшла лише про дві потужні когнітивні системи - наукове пізнання 

та релігійне осягнення сущого. Але  міркування автора містять заклик не залишати 

осторонь університетської освіти будь-які когнітивні системи, що стає все більш 

актуальним у наші часи. 

Автор стверджує, що науковий дослідник зовсім не зобов'язаний кожну 

хвилину підлаштовуватися під принципи наукових шкіл або усталених традицій, 

до постулатів будь-якої іншої науки. Коли людський розум дошукується до 

істини, то рухається   крок за кроком і кружним шляхом. Прямого шляху до 

знання немає, і здебільшого дорога до нього звивиста і терниста; вставши на її 

початку, ми рідко бачимо її кінець. Якщо ж ми проявимо наполегливість і 

рішучість, вона приведе нас до мети в ту саму хвилину, коли нам почне здаватися, 

що ми збилися зі шляху.  Процес усвідомлення наукової істини вимагає не тільки 

багатьох етапів, а й багатьох умів, - поодинці зробити наукове відкриття вдається 

небагатьом. За цих обставин ми зобов'язані миритися з тим, що вважаємо 
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помилковим, в розрахунку на те, що з часом ця помилка приведе до істини. Будь-

яка система науки та всякий автор повинні бути відкриті для справедливої 

критики.  

Може статись, зазначає Д.Ньюмен, певним теоріям, гіпотезам, відкриттям 

уготоване недовге життя, проте помруть вони не раніше, ніж породять більш 

досконалі ідеї. У науці нерідко трапляється, що помилки одних більш плідні, ніж 

успіхи інших. Справжнім вченим він вважає того, хто боїться даремно 

розбурхувати розуми, заохочувати погляди, які він насправді не поділяє, і ставати 

на бік тих, з ким він рішуче не бажає мати нічого спільного. 

У передмові до  роботи «Ідея університету визначена та ілюстрована» [7] 

Дж.Ньюмен висловлює  наступні думки. Університет - це місце навчання 

універсального знання. Це означає, що його мета інтелектуальна, а не моральна, а 

з іншого боку - що вона у поширенні і розширенні знань, а не у примноженні. 

Існують інші установи, які набагато більше підходять у якості інструментів 

стимулювання філософського дослідження,  розширюють межі наших знань 

краще, ніж університет. Це,  наприклад, є літературні та наукові «Академії». Це 

свого роду установи, які в першу чергу передбачають саму науку, а не студентів. 

Сутність справи та історія філософії об'єднуються, щоб рекомендувати нам цей 

поділ інтелектуальної праці між академіями та університетами. Відкривати і вчити 

- різні функції. Вони також різні дари, і зазвичай не зустрічаються в єдності у 

одної й тої ж особи. Той, хто проводить свій час у приготуванні існуючих у нього 

знань для всіх бажаючих, навряд чи має вільний час або енергію, щоб придбати 

нові. Здоровий глузд людства пов'язує пошук істини з самотою і тишею. 

Найбільші мислителі були дуже зосереджені на їх предметі, щоб допустити 

перерву; вони уникали лекційних аудиторій і публічних шкіл.  

Католицької Університет повинен зробити своїх студентів 

"джентльменами", або зробити щось для іншої великої мети, а не просто захищати 

інтереси і наступ влади науки. 



 21 

Д.Саприкіним здійснено ґрунтовне дослідження «Концепція освіти і науки 

в «Ідеї університету» Джона Генрі Ньюмана»  (далі будемо застосовувати 

прізвище за звичним «Ньюмен»). Він зазначає, що проект університету, 

запропонований Ньюменом, дійсно відрізняється від дослідницького університету 

В. фон Гумбольдта, але неправильно стверджувати, що перший відкидає наукове 

дослідження в університеті [8,с.8]. Навпаки, наукові установи, на його погляд, 

можуть бути пов'язані з університетом, розташовуватися в ньому і «підкорятися» 

йому. Але головна мета Університету - не розвиток науки як такої, а освіта. 

Д.Саприкін вважає [8,с.9], що відмінність установок Ньюмена і фон 

Гумбольдта не так значна, як думають. У німецькому університеті XIX століття, 

незважаючи на те, що професор університету був звичайно і учителем, і вченим, 

все ж таки функція навчання була на першому місці. Наполягаючи на 

другорядному значенні дослідження в університеті [8,с.11], Д.Ньюмен заперечує 

не проти думки про необхідний зв'язок чистої науки і освіти, а проти науково-

дослідницької установки, що веде, з одного боку, до витіснення авторитетного 

типу знання, а з іншого - до розщеплення «цілісного та органічного знання».  

Підкреслимо висновок Д.Саприкіна [8,с.13], за яким у своєму ідеалі освіти 

Ньюмен явно орієнтується на певний стандарт знання, що характеризується 

ясністю, точністю, строгістю. Такий ідеал у двадцятому столітті асоціювався 

радше з «точними» науками, орієнтованими на математичне природознавство. 

Однак, на відміну від значної частини прихильників такої установки, Д.Ньюмен 

робить акцент не на якостях спеціального і прагматично орієнтованого знання, а 

на широті і універсальності освіти. Зазначається [8,с.15], що найбільшим пороком 

сучасної освіти Ньюмен вважав «вузькість», фанатичну відданість певній галузі 

знань. Подібна вузькість веде до забуття цілісної істини, що досягається тільки 

сукупністю наук в їх взаємозв'язку, «універсальним знанням». У той же час, 

Ньюмен вважає, що універсальну освіту не слід зводити до пасивного сприйняття 

великої різноманітності відомостей. Культура інтелекту не повинна 

ідентифікуватися з простим придбанням знань [8,с.16]. Справжня освіта виникає 
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не в результаті пасивного сприйняття безлічі відомостей, але в результаті активної 

та енергійної дії, що приводить ідеї в єдину систему.  

Відзначимо, що Д.Ньюмен значну увагу приділяє «ідеалу універсального 

знання, поняттю знання та методам його викладання». В роботі зазначається 

[8,с.20], що Ньюмен розрізняє вільне, ліберальне і корисне знання. За Ньюменом 

[8,с.23], університет повинен давати не поверхневі і випадкові погляди, а чіткі, 

строгі, глибокі і систематичні знання. Джерелом такого знання є Розум, саме з них 

виникають подальші корисні результати. Автор статті вказує [8,с.35], що «вільне 

знання» відрізняється не тільки від «корисного», професійного знання, а й від 

релігійного знання. Ньюмен вважає, що думка про те, що ліберальне знання, 

подібно релігійному, робить людей кращими, не обґрунтована. Його мета - в собі 

самому. Воно культивує інтелект, дає знання, формує особливу «красу розуму», 

але не виховує чеснот. Адже «знання - одне, а чеснота - інше». І «ліберальна освіта 

створює не християнина, не католика, а джентльмена».  

Д.Саприкін вказує, що для більшої частини концепцій освіти принципове 

значення має її зв'язок з наукою [8,с.36]. Освіта, як правило, мислиться як 

«наукова». Передбачається, що вона здійснюється за рахунок залучення до світу 

науки та спирається на наукові принципи. У Ньюмена ідея освіти не зводиться до 

«наукової», але наукова складова і тут відіграє велику роль. В «Ідеї університету» 

у якості «науки наук» визначається філософія, що осягає ставлення, застосування 

одних наук до інших.  

Як зазначено в роботі [8,с.43-44], універсальна концепція освіти Д.Ньюмена 

відрізняється від тієї, що заснована на «сцієнтистській» установці, яка хоче 

обмежити і спеціалізувати характер викладання. Університет не повинен бути 

«сцієнтистським» і навіть переважно «дослідним». Тим не менше, з точки зору 

Ньюмена, університетська освіта спрямована на знання в строгому сенсі слова.  

Розглянемо концепцію університетської освіти Х.Ортега-і-Гассета 

відповідно до перекладу роботи «Місія університету»  [9]. Він вважає, що вища 

освіта повинна поєднувати професіоналізм і дослідження. Суспільство потребує 
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багато лікарів, фармацевтів, педагогів, але невеликої кількості науковців. Було б 

катастрофою, якби їх вимагалося багато, адже покликання до науки 

спостерігається нечасто. Тому недоцільно зводити до купи  професійну освіту, 

необхідну для всіх, і дослідницьку діяльність, доступну дуже небагатьом. 

Х.Ортега-і-Гассет зазначає, що зведення стосунків між фахом і наукою до 

їхньої суті наводить на прості думки, наприклад, що медицина — не наука. Вона є 

одною з професій, практичною діяльністю. Такі міркування автор висловлює без 

якихось епістемологічних чи методологічних обґрунтувань, але для читача 

спрацьовує просте методичне розмежування теорії та практики, зрозуміле на рівні 

повсякденного здорового глузду.  На його думку, стрижнем університету є 

«факультет культури».  Кожна з дисциплін повинна мати дві назви, наприклад: 

фізичний образ світу (фізика). Цією подвійністю підкреслюється відмінність між 

культурною, тобто життєвою дисципліною, та науковою, з якої культура 

живиться. На «факультеті культури» фізику не викладали б так, як її читають тим, 

хто планує стати в житті дослідниками фізики й математики.  

На думку  Х.Ортега-і-Гассета, університет повинен відповідати наступним 

ознакам. 

1. Це, насамперед, заклад вищої освіти, яку має одержати пересічна людина.  

2. Передовсім необхідно зробити пересічну людину культурною.  

3. Необхідно зробити з пересічної людини доброго фахівця.  

4. Немає жодної істотної причини для того, щоб пересічна людина 

неодмінно ставала чи мусила стати науковцем. Наука, наукове дослідження 

жодним безпосереднім і визначальним чином не належить до первинних 

обов'язків Університету. 

Наука — це річ значна й дуже делікатна, вона вимагає якогось дуже 

своєрідного покликання і доступна вкрай небагатьом. На думку Х.Ортега-і-

Гассета, домагатися, щоб нормальний студент був науковцем, — це безглузда 

претензія. Окрім того, він вважає науку звичайною діяльністю серед інших, яка не 

має причини витіснити інші професії.  Це наука є чимось дуже значним,  а не 



 24 

науковець. Потрібно відокремити професійну освіту від наукового дослідження, і 

щоб ні викладачі, ні юнаки не плутали одне з другим, знаючи, що одне може 

завдати шкоди другому. Дійсно, опанувати професійну освіту означає насамперед 

одержати систематичні знання про чимало наук. Але йдеться про охоплення суті, а 

не про дослідження. Теза автора статті: нормальний студент чи учень не є учнями 

від науки. 

Відзначається, що при обранні викладацького складу вирішуватиме не ранг, 

яким володіє кандидат як дослідник, — важитиме його талант інтегрувати й 

викладацьке обдарування.  

Звернемо увагу на те, що Х.Ортега-і-Гассет не відкидає науку взагалі, він 

виводить її за контур університету, але підкреслює її важливість. Він вказує, що 

культура й фах — це не наука, але що вони живляться головним чином нею. Без 

науки доля європейця неможлива. Треба, щоб навколо того університетського 

мінімуму отаборилися наукові лабораторії, семінари, дискусійні центри. Вони 

мають створити гумус, у який вища освіта впустила б свої  корені. Всі студенти 

зацікавлюватимуться і приходитимуть до тих закладів, — й навпаки, переставши 

ними цікавитися, відходитимуть від них. З викладачів деякі талановиті будуть 

водночас і дослідниками, а інші пильно стежитимуть за її розвитком. 

Неприйнятним може бути одне — переплутати ядро, суть університету з тією 

круговою смугою досліджень, що має його оточувати. Вища освіта й дослідження 

повинні знаходитись поруч для взаємного впливу, - інтенсивного, але вільного, 

постійного, але спонтанного. Університет — це щось відмінне, але невіддільне від 

наук, університет, крім усього, є ще й наукою.  

Певна суперечливість міркувань Х.Ортега-і-Гассета проявляється, коли він 

говорить, що університет повинен бути наукою перед усім, атмосфера, насичена 

науковим ентузіазмом і науковими зусиллями, — це радикальна передумова для 

існування університету. Відкидаючи наукові дослідження у межах навчального 

процесу, автор роботи вказує на необхідність науки для університету. Фактично, 

йдеться лише про «відстань» між навчанням та дослідженнями, а також про 
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необхідний мінімум в університетській освіті та про створення навчальних планів 

за принципом оптимальності та економії часу і зусиль студентів. 

М.Оукшотт у роботі «Ідея університету» [10] відзначає, що однією з критик 

сучасних університетів є те, що не ясно, які у них повинні бути функції. 

Університет не є машиною для досягнення певної мети або виробництва певного 

результату, це спосіб людської діяльності. Університет є поєднанням людей, 

зайнятих певного роду діяльністю:  ми можемо назвати його «прагненням до 

навчання». Університети, однак, не мають монополію на цю діяльність, це 

об'єднана група вчених, кожен з яких присвячений окремій частині навчання. 

Члени університетської корпорації живуть у постійній близькості один до одного. 

Університет, крім того, є будинок навчання, місце, де традиції навчання 

зберігається і розширюється, і де необхідні пристрої для досягнення навчання 

були зібрані разом.  

Можна погодитись з автором, що вчені університету по-різному беруть 

участь у створенні знань. Без тих, хто отримує знання, місце навчання важко 

назвати університетом.  

М.Оукшотт зазначає, що університет представляють три класи людей - це 

вчені, науковці, які також навчають, і ті, хто приходить вчитися, студенти. 

Наявність цих трьох класів і відносини, що існують між ними, визначають окреме 

місце університету в більш широкому підприємстві, яке ми називаємо прагненням 

до навчання. Існує різниця між прагненням до навчання і отриманням інформації. 

Не існує простого способу визначення того, що складає світ навчання, немає ясної 

причини, такої як корисність, яка може виправдати його складові. Воно є не 

заданою метою, а традицією, що повільно змінюється. Університет не є 

пристосуванням для виготовлення вчених, його ідеал не світ, населений виключно 

вченими. Протягом приблизно 400 років в Англії освіта майбутнього вченого і 

людини світу була одним і тим самим, і ця традиція переноситься на ідею автора 

щодо університету. 
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На думку М.Оукшотта, студент не повинен плутати університетську освіту з 

навчанням професії, з вивченням прийомів торгівлі, з підготовкою до майбутньої 

специфічної службі в суспільстві або з придбанням свого роду морального та 

інтелектуального спорядження, щоб побачити його в житті. Прагнення до 

навчання неминуче консервативно. Університет не човен, який може крутитися, 

щоб ловити подих вітру. Але так чи інакше, ідея університету в останні роки 

пов'язана з такими поняттями, як «вища освіта», «підвищення кваліфікації», 

«курси підвищення кваліфікації для дорослих» - речами самими по собі чудовими, 

але такими, що мають мало спільного з університетом.  

Незважаючи на цілу низку цікавих міркувань, складно погодитись із тим, 

що, на думку автора, університет припинить своє існування, коли його навчання 

виродиться в те, що зараз називається дослідженнями. Навряд чи навчання стане 

простою інструкцією, а студентами буде керувати тільки бажання отримання 

кваліфікацію або сертифікат для заробітку.  

Відзначимо наведене у роботі Р.Андерсона «Ідея університету сьогодні» 

[11] у структурованому за пунктами вигляді. 

1.Ідея університету, в якому викладання і наукові дослідження були 

об'єднані в пошуках неупередженої істини, досягла класичної форми в 

дев'ятнадцятому столітті в Німеччині, і в кінцевому підсумку стала домінуючою 

моделлю. Іншими особливостями моделі були інтелектуальні свободи в 

дослідженнях і у викладанні, університетська автономія, зростання незалежних 

дисциплін з їх власними стандартами і пріоритетами,  інтернаціоналізм.  

2. Ця концепція університету процвітала, коли освіта була прерогативою 

соціальної еліти. Кінець подвійної системи у 1988 році, що передбачала в якості 

альтернативи політехнічний підхід, приніс ліберальні і професійні форми 

навчання. У Великобританії, на відміну від багатьох інших розвинених країн, 

політика виступає проти визнання ієрархій в системі вищої освіти, хоча в 

реальності є широкі відмінності соціального та інтелектуального престижу.  
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3. Дослідження значною мірою відриваються від викладання, і концентрація 

фінансування досліджень розширює цей поділ в рамках системи вищої освіти. 

Вимоги до досліджень як таких, що повинні бути економічно і соціально 

значущими, кидає виклик прийнятим думкам про академічні свободи.  

4. Особлива соціальна дилема у Великобританії, що посилюється ринковими 

реформами і введенням плати за навчання, в тому, як уникнути повернення до 

ситуації, коли кращі університети зберігають соціальні привілеї. Залишається 

питанням, яку політику слід продовжувати, щоб зберегти демократичний доступ 

до кращої вищої освіти і відповідність  індивідуальної підтримки інтелектуальних 

можливостей талантів.  

У 1963 році в доповіді Комітету Роббінса було проголошено, що 

університети повинні бути доступними для всіх, хто має для цього здібності та 

досягнення. Були також визначені чотири цілі університетів: 1) формування 

навичок; 2) розвиток загальних здібностей,  підготовка не просто фахівців, а 

культурних людей; 3) навчання повинне поєднуватись із  пошуком істини; 4) 

передача загальної культури і стандартів громадянства. Стверджувалося, що хоча 

кількість студентів у Великобританії виросла, вони повинні мати доступ до того ж 

типу і якості освіти, що й їх попередники. Пропозиції не передбачали істотних 

змін в університетській освіті та були піддані критиці за сприяння моделі 

елітарного університету (заснованої на Оксбріджскій), в якій підкреслюється тісна 

індивідуальна співпраця викладача і учня. Така модель виявилася фінансово 

нестійкою, оскільки вища освіта просувалася від  елітарності до масовості.  

У роботі Д.Бейкера і Г.Ленхарда «Інституційна криза німецького 

дослідницького університету» відзначено [12], що криза німецького університету 

ілюструє потенційні труднощі з впровадженням нових глобальних моделей нових 

дослідницьких університетів у країні, де є давні традиції вищої освіти, і де 

університет і національна держава розвивалися разом через історичні симбіотичні 

відносини. Аналіз фокусується на трьох областях гострої кризи в німецькій 

системі вищої освіти, кожна з яких є функцією зіткнення між старою моделлю 
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університету дев'ятнадцятого століття і опору новим дослідницьким 

університетам: (1) криза щодо масовізації; (2) криза через розширення 

академічних свобод; і (3) криза у зв'язку з розширенням сфери навчання і 

досліджень в університеті.  

Г.Іцковіц у роботі щодо еволюції університету в епоху, яку він називає 

«Ерою Потрійної Спіралі», зазначає [13,с.1], що університет являє собою гнучку 

та різнопланову організацію, він здатний узгодити  протиріччя, переслідуючи 

декілька цілей одночасно. Оскільки університет входить у нову роль щодо 

сприяння інноваціям, його освітні та науково-дослідні місії також 

трансформуються. Він розширює свою роль в економіці від постачальника 

людських ресурсів до генератора економічної діяльності. Стаючи більш 

впливовим у суспільстві, він також більш схильний до впливу.  

При перетворенні ролі університету, промисловості та уряду, вони 

починають доповнювати один одного. Університет бере на себе роль 

промисловості, передаючи технології, щоб вселити нове життя в існуючі фірми і 

допомагаючи створенню нових фірм засобами інкубатора. Уряд бере на себе роль 

промисловості, допомагаючи підтримати цей розвиток шляхом фінансування 

програм та внесення змін до нормативно-правової бази. Промисловість виступає в 

ролі університету в розвитку підготовки кадрів та досліджень, часто на такому ж 

високому рівні, як університети. Сам університет розвивається в бі-еволюції. Одна 

з ліній розвитку - розширення завдань, включаючи «третю місію» економічного і 

соціального розвитку поряд з освітою і дослідженнями. Друга лінія - зрушення в 

кожному завданні від індивідуального характеру до організаційного, наприклад, 

від навчання студентів до підготовки фірм.  

У міру того, як університет все більш активно залучається до трансферу 

технологій та створення нових фірм, він досягає нових підприємницьких якостей. 

Все більше американських університетів готові використовувати невелику 

частину своїх благодійних фондів, щоб капіталізувати нові фірми, як правило, у 

співпраці з іншими інвесторами. Це можна розглядати як останню стадію 
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довгострокового руху до більш ризикованої інвестиційної стратегії, починаючи з 

переходу від накопичення привілейованих акцій у довоєнний період до 

використання звичайних акцій в післявоєнний період.  

Г.Іцковіц вказує [13,с.5], що реорганізація університету більш 

фундаментально обумовлена змінами у виробництві знань і використанні нових 

форм знань, створених в результаті перетину академічних, промислових і 

державних інтересів. Був створений новий набір наукових дисциплін 

(молекулярна біологія, інформатика, науки про матеріали), які одночасно 

представляли як теоретичні, так і практичні використання без тривалої затримки. 

Традиційні дисципліни були перетворені таким чином, щоб сприяти створенню 

нових.  

Перехід від навчання лише окремих осіб до підготовки також і груп важко 

виявити, оскільки вона зазвичай здійснюється в «академічних контекстах», таких, 

як інкубатори, які традиційно не розглядалися як складова реалізації освітньої 

функції університету. Наступним кроком є розширення інкубаційного процесу від 

окремих інкубаторів університету до мереж університетів і їх бізнес-інкубаторів.  

Модель Потрійної спіралі виникла з досліджень відносин між 

університетами та промисловістю в США [13,с.8-9]. Є чотири виміри розвитку 

потрійної спіралі.  

Перше - внутрішні перетворення в кожній зі спіралей. Університети та інші 

інституції виробництва знання відіграють нову роль у суспільстві, в доданні 

зусиль до того, щоб знання і людський капітал ефективно використовувались.  

Друге - вимірювання впливу однієї спіралі на іншу, включаючи появу 

професії трансферу технологій в університеті.  

Третій вимір - створення нових перекриттів тристоронніх мереж і 

організацій зі взаємодії трьох спіралей, сформованих з метою визначати нові ідеї 

та формати для розвитку високих технологій.  

Четвертий вимір - рекурсивні впливи мереж потрійної спіралі, як в спіралях, 

з яких вони виникли, так і суспільстві в цілому. 
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У роботі Д.Бока «Плюси та мінуси комерціалізації» [14] відзначається, що 

постійна боротьба за фінансові ресурси може зашкодити вирішенню головного 

завдання гуманітарної освіти. Конкуренція вже змусила багато коледжів 

розширити викладання спеціальних дисциплін за рахунок скорочення традиційних 

загальних курсів. Матеріальні блага можуть придбати ще більшого значення в 

очах студентів, якщо університети будуть увесь час показувати власним 

прикладом, що готові знехтувати основними академічними принципами заради 

додаткового фінансування. Нарешті, існує така найважливіша академічна цінність, 

як дотримання базових принципів науково-дослідної діяльності. Для отримання 

оптимальних результатів учені повинні мати можливість розробляти обрану ними 

тему і вільно повідомляти про свої висновки. У той же час вони самі зобов'язані 

проводити дослідження відкрито, інформуючи колег про свої результати, 

сприяючи тому, щоб робота всіх, хто намагається вирішити ту ж проблему, була 

максимально ефективною. Члени наукового співтовариства повинні прагнути до 

максимальної точності та об'єктивності, а університет - робити все можливе, щоб 

захистити їх від впливу сторонніх чинників, здатних викривити їх висновки.  

Д.Бок зазначає, що комерціалізація створює кілька важливих важелів, дія 

яких може призвести до порушення канонів наукової роботи. Можливість 

приватного приробітку може перешкодити вченим досліджувати більш важливі і 

цікаві проблеми. Цей ризик був би істотно нижче, якби ринок був дійсно 

зацікавлений у підтримці самих перспективних досліджень. Однак у сфері 

фундаментальних досліджень фактор прибутку не відіграє суттєвої ролі. З 

наукової точки зору більшість комерційно прибуткових розробок є тривіальними. 

І навпаки, найбільш важливі наукові дослідження часто ставлять проблеми, 

вирішення яких не буде фінансувати ні одна компанія, оскільки отримані 

результати представляються у формі загальних законів природи, не обіцяють 

ніякого прибутку.  

Відзначимо, що небезпека комерціалізації може не бути настільки виразною 

і не мати значного негативного ефекту у порівнянні з вигодами, особливо щодо 
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досліджень та розробок, що позиціонуються як прикладні. Більш очевидними є 

загрози, що пов'язані з деформацією так званої фундаментальної науки – по суті, 

дослідження закономірності світу «як він є».  Відмова підтримувати ці 

дослідження за рахунок державного бюджету значною мірою їх унеможливлює. З 

іншого боку, може існувати проблема щодо кваліфікування того, що вважати 

фундаментальними дослідженнями, тому що саме поняття достатньо розмите. 

Таким чином, ряд питань, що вважаються соціально-економічними, мають  

епістемологічне і методологічне підґрунтя.  

Звернемо увагу на те, що більшість наведених положень з публікацій 

авторів, які можна віднести до класики науки про університет, тим не менше не 

представлені як наукові теорії, що повинні були б спиратись на закони суспільства 

і мислення або визначалися б за допомогою якоїсь узагальненої ідеально-

абстрактної теоретичної системи. Представлене можна охарактеризувати як 

міркування фахівців, що засновуються на узагальненнях світового досвіду, 

«практичній мудрості» та поєднанні філософських і практико-методичних 

аспектів. А тому, незважаючи на несумнівний авторитет відповідних вчених, 

наведене не являє собою   концептуальний матеріал, який можна було б 

перетворити на теорію розвитку науки в університетах. Для цього не вистачає не 

лише представлення закономірностей суспільства та принципів, що могли б бути 

покладені в основу теорії, а й епістемологічних та методологічних засад наукового 

пізнання та інших виробництв знань. Автори у наведених роботах висловлюють 

думки про те, що вони вважають наукою, спираючись при цьому на певний 

узагальнений світовий досвід, але у конкретних його історичних інтерпретаціях. 

Якщо підходити до справи методологічно і прагматично, то складається враження, 

що на базі нечітко визначеного предмету можна одержати лише достатньо розмиті 

рекомендації щодо організації, стимулювання та забезпечення наукових 

досліджень у ВНЗ. При цьому, якщо поняття «університет» певною мірою 

змістовно окреслено, то поняття «наука» потребує суттєвих уточнень. 
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Разом з тим, якщо дослідження спрямоване як на загальні, так і на більш 

конкретні рекомендації щодо розвитку науки в університетах нашої країни, то 

аналізу потребує як стан наукової та суміжних діяльностей у вітчизняних 

університетах, так і досвід близького зарубіжжя, тим більше, що цьому 

присвячена значна кількість фахових публікацій. 

 

1.1.2. Російський досвід 

 

Прикладом  підходу до вирішення проблем розвитку наукової і науково-

технічної діяльності, підготовки фахівців для забезпечення інноваційного 

зростання економіки країни може слугувати Федеральна цільова програма 

інтеграції науки і вищої освіти Росії на 2002-2006 роки [15]. До головних її  

завдань віднесено забезпечення спільної участі співробітників організацій науки, 

вищої освіти та інноваційних структур у підготовці висококваліфікованих кадрів і 

проведенні наукових досліджень, залучення талановитої молоді в сферу науки, 

вищої освіти та інноваційної діяльності. Серед основних напрямів реалізації 

програми – забезпечення взаємодії організацій науки і вищої освіти, розвиток 

нових форм науково-навчальної діяльності.  

Найбільш ефективною формою інтеграції навчального процесу і наукових 

досліджень в наведеній програмі вважаються навчально-наукові центри, що 

працюють на базі державних наукових установ і університетів або їх підрозділів, 

забезпечують спільне використання інтелектуального потенціалу та матеріальних 

ресурсів. 

На думку російських фахівців [15], дослідницький університет – це 

науковий, освітній та культурний центр, що у більшому обсязі, ніж інші заклади, 

проводить фундаментальні дослідження, зокрема міждисциплінарні, готує 

фахівців у галузі високих технологій, що потрібні для інноваційного розвитку 

суспільства, яке засновується на знаннях.  Втілюється також модель так званого 

інноваційного університету, що визначається як адаптований до економічного 
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середовища науково-навчальний комплекс, діяльність якого орієнтована на 

задоволення попиту вітчизняних і закордонних профільних ринків, отримання 

максимального прибутку, що спрямовується на збереження академічної сутності 

закладу, його індивідуальності та незалежності. 

У статті А.Волкова із співавторами «Модель системи освіти в Росії у 

перспективі 2020 року: поворот до економіки, заснованої на знаннях» вказується, 

що саме освіта [16,с.4] виступає першою ланкою інноваційного ланцюжка «освіта-

дослідження-венчурні проекти-масове освоєння інновацій». Тим самим виникає 

ілюзія простоти його рішення. Між тим вже сьогодні [16,с.5] невідповідність 

системи освіти, що склалася, потребам суспільства та економіки викликана не 

стільки недостатнім фінансуванням, скільки неадекватністю освітніх програм 

актуальним потребам. Однак пряме запозичення соціальних інновацій є 

ризикованим. Наприклад, величезні університети, що виникли в Мексиці та інших 

країнах Латинської Америки, які активно використовують уніфіковані дистанційні 

методи навчання, очевидно, не є магістральною дорогою розвитку вищої школи 

для Росії, де культурно-освітній рівень населення вище і є давня традиція 

наукових шкіл в університетах.  

Як зазначають автори роботи [16], серед умов генерації нового покоління 

викладачів можна назвати:  

- зниження частки «герметичних» навчальних закладів, викладачі яких 

більше ніде не працюють. Серед викладачів буде зростати частка сумісників з 

інших сфер діяльності (наука, бізнес, громадські організації, ЗМІ, 

держуправління);  

- переважання творчих компетенцій у праці викладача над дидактичним 

досвідом;  

- зміна ринку праці викладачів - він втратить свою колишню замкнутість, 

зімкнеться з ринками інтелектуальних працівників інших професій;  

- поліпшення якісного складу педагогічного корпусу, прискорене заміщення 

неефективних педагогів та адресна підтримка ефективних і перспективних.  
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В. Філіпов у статті [17,с.4] відзначає, що за останні десятиліття у світі  

з'явилися ВНЗ, які позиціонують себе як дослідницькі, інноваційні, 

підприємницькі, корпоративні, міжнародні, відкриті та інші університети. Це 

прояв природного процесу диференціації університетської освіти під впливом 

ринку освітніх послуг, бо найпершим фактором успіху на будь-якому ринку є 

правильний вибір своєї ніші, тобто місії, і вибір правильної стратегії. Питання про 

те, якою мірою вища освіта є суспільним благом, а якою мірою - ринкової сферою, 

теоретично залишається невирішеним. Більше того, можливо, що ще й рано 

приступати до пошуку спільного розв'язання цього завдання, бо спільного для всіх 

країн рішення поки що може бути і не знайдено.  

Автор зазначає, що Російський університет дружби народів має структуру 

класичного університету. Як правило, такі університети майже двісті років 

надавали перевагу гумбольдтівській моделі вищого навчального закладу, коли 

освітній процес нерозривно пов'язаний з науковою діяльністю. Кожен викладач у 

такому університеті був зобов'язаний займатися науковою роботою і 

систематично пред'являти академічній спільноті конкретні наукові результати, 

включаючи, звичайно, і наукові публікації.  

Чи можуть всі або хоча б більшість класичних університетів зберігати 

прихильність цій моделі навчальної, виховної, наукової та культурної діяльності? 

Автор роботи вважає, що ні. Як правило, університети класичного типу ведуть не 

прикладні, а фундаментальні дослідження, і в умовах масової вищої освіти у 

держави не вистачає коштів на їх фінансування в необхідних обсягах. 

Університети класичного типу в порядку, так би мовити, наступності, обирають 

місію дослідницького університету [17,с.5]. Але очевидно, що в абсолютній 

більшості країн світу держава навіть у співпраці з діловими колами не зможе 

забезпечити розвиток дослідницьких університетів. Виникає можливість і навіть 

необхідність переходу від двовимірної гумбольдтівської моделі університету, що 

діє на площині «освіта - наука», до багатовимірного університету, що вторгається 

в самі різні виміри суспільства та економіки. Саме життя і перш за все 
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необхідність самостійного залучення коштів змушують багато факультетів, 

кафедри та інститути університетів класичного типу рухатися до диференціації 

своєї діяльності відповідно до все більш різноманітних запитів суспільства.  

На думку автора, відхід від ідеалу моделі дослідницького університету 

означає, зокрема, відмову від вимоги обов'язковості суміщення кожним 

викладачем навчальної діяльності з науковою. Це  доводиться визнати, якщо під 

науковою діяльністю мати на увазі те, чим вона дійсно є, а саме створенням нових 

знань. Ми ж знаємо, що не всі викладачі здатні плідно працювати в науці, до того 

ж у нашу епоху далеко не скрізь можна створити для цього необхідні умови 

[17,с.6]. Напевно, для таких викладачів, які ведуть в основному навчально-

виховну діяльність, в університетах можуть бути знайдені якісь інші оцінки 

ефективності їх роботи. Для цієї категорії викладачів найважливішим є не 

створення нових знань, а освоєння найсучасніших знань у своїй галузі для 

передачі їх студентам. Очевидно, що це є найпершою умовою побудови 

суспільства та економіки, заснованих на знаннях, які вимагають постійного 

підвищення кваліфікації викладацького складу.  

Виникає питання [17,с.7]: чому більш важливим для представників держави 

або роботодавців мають бути саме наукові досягнення ВНЗ, а не більш якісна 

вища освіта, отримана, наприклад, у невеликих університетах підприємницького 

типу, або в корпоративному університеті, або в будь-якому іншому університеті, 

де випускникам даються більш сучасні компетенції?  

Цікавий матеріал представляє ціла низка публікацій Я.Кузьмінова. Так, у 

статті «Наші університети» [18] наведено аналіз процесу трансформацій 

університетів у Росії, що висвітлює як позитивні аспекти, так і негативні 

соціально-економічні тенденції занепаду ВНЗ. У цій роботі Я.Кузьмінов вказує, 

що у торгових мережах випускники профільних ПТУ і технікумів безнадійно 

програють студентам і випускникам «непрофільних» інженерних та педагогічних 

факультетів вузів. Міські сім'ї це бачать і роблять свій вибір: якщо в 2003 році на 

одного учня ПТУ доводилося чотири студенти вузів, то  до 2010 року очікувалось 
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співвідношення один до восьми. 450 студентів на 10 тисяч населення замість 170 в 

СРСР ставить Росію в першу трійку країн за охопленням вищою освітою. Втім, 

жодна країна ОЕСР тут не виділяється. Отримання вищої освіти перестало бути 

проблемою для їх громадян, однак тиск маси абітурієнтів на університети 

утворило новий ряд проблем.  

Як вказує Я.Кузьмінов [18,с.9], лише близько третини випускників ВНЗ у 

Росії дійсно працюють за фахом. Фактично на рівні бакалаврату студенти 

отримують не професійну, а загальну вищу освіту. Перетворення університетів з 

елітних на масові організації поставило більшість з них перед проблемою 

обмеженості ресурсів і необхідності суворої економії. Необхідність виконання 

зобов'язань щодо навчання потоків студентів, які зросли у 3 - 5 разів, неминуче 

робить формальним відношення викладачів і університетських адміністраторів до 

окремого студента. Університети випадають з інноваційного ланцюжка.  

Я.Кузьмінов [18,с.10] висвітлює наступну картину. У «потокових 

університетах» висуваються «вузькі» викладачі, які спеціалізуються на роботі з 

великою аудиторією. Ефективним для університету стає викладання з мінімумом 

зворотного зв'язку. Викладачі починають вкладатися у методики масового 

контролю і техніку презентацій. Дослідники витісняються на старші курси, де 

вони можуть розраховувати на інтерес малих груп передових студентів. 

Результатом стає недостатнє інвестування університетів в дослідження. Але 

головний негативний результат - більшість студентів виявляються зовсім 

виключеними з процесу отримання нового знання або «ноу-хау». Вони більше не 

готуються як інноватори. Їх навчання зводиться до переказу та інтерпретації 

готових результатів і, по суті, нічим не відрізняється від шкільного.  

Відзначається, що еволюція університетів в цілому виявилася поганою 

відповіддю на виклики інноваційної економіки. Дійсно, якщо елітарна модель 

університету була пов'язана з самопоповненням еліти, яка запрошує до джерела 

чистого знання, то масова модель базується на задоволенні зовнішнього попиту на 

вищу освіту. Проте тут прихований підступ. Ціна освіти, яку погоджується 
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платити споживач, не включає в себе елемент, «зрозумілий тільки для 

посвячених» - такий, як наукові дослідження, які мають вести професори і які 

часто лежать в основі академічного рейтингу вузів.  

Як тільки вузи ставляться в конкурентну ситуацію, значущим стає питання: 

«Хто зробить це дешевше». У грі зі споживачем виграш залишається на боці 

«університетів без науки» [18,с.10]. На думку автора, дві третини викладачів вузів 

не веде нічого, що хоч віддалено нагадує наукову роботу [18,с.11]. Але з 

переходом викладання в стадію масового виробництва унікальність педагога 

перестає грати колишню роль. Лекції за чужими підручниками може читати 

анонімний лектор, стандартні завдання - перевіряти стандартний семінарист.  

Аналізуючи нові форми університетів, Я.Кузьмінов розглядає 

«підприємницький університет» як такий, що діє оптимально в економічному 

вимірі [18,с.13]. На його думку, такий університет копіює фірму, максимізуючи 

грошовий дохід на всіх можливих напрямках діяльності. Де більша частина 

доходу надходить професорам або йде на забезпечення навчального процесу, 

університет стабільний, де такий дохід присвоюється адміністраторами - 

університет вироджується. Університет, проте, не може змагатися з фірмою на її 

полі. У нього відсутня можливість залучення капіталу через більшу частину 

фінансових ринків. Відсутнє і поняття капіталізації університету, цю роль відіграє 

його репутація. І тут виникає суперечність: не всі види доходної активності 

приносять репутацію. Наприклад, активна здача площ в оренду йде за рахунок 

зручності розміщення викладачів і студентів; інвестування в технопарки і 

прикладні дослідження - альтернатива фундаментальній науці. До того ж 

прикладні розробки далеко не завжди засновані на залученні студентів і 

викладачів - часто вони виконуються зовнішніми по відношенню до університету 

фахівцями.  

Конфлікт «прибутковість-репутація» має кілька можливих рішень [18,с.13]. 

Оптимальне для традиційного університету - розвивати дохідні напрями до тих 
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пір, поки вони не знижують репутацію і в тих секторах, де вони для репутації 

нейтральні (зразок спорту та медичного сервісу) [18,с.13].  

Серед моделей сучасних ВНЗ розглядається «університет-супермаркет». 

Автор вказує [18,с.14], що такий університет найкраще працює з масовими, 

стандартними товарами. Покупець шукає стандарт і задовольняється стандартом. 

Викладачі купуються університетом на ринку, де їхня ціна залежить від того, який 

платоспроможний попит на їх заняття. Панує зовнішня оцінка якості. 

Академічний колектив перестає бути власником університету. Власне, і колективу 

більше немає - є адміністрація, університетські майданчики, присвоюється 

залишковий дохід. На думку Я.Кузьмінова, перспективи освітніх «супермаркетів» 

краще, ніж класичних університетів, щодо задоволення попиту населення на ерзац 

вищої освіти. У той же час «супермаркети» не можуть створювати нове знання - 

вони створюють тільки упаковку.  

Важливою складовою не так системи вищої освіти, як ринку освітянських 

послуг стає заклад, який автор називає «дистантним університетом» [18,с.14]. Як 

він зазначає, граничною формою «супермаркетів», де відсутня навіть тимчасова 

група учнів і, відповідно, «ефект співучасті», виступає навчання на відстані. Щоб 

отримати необхідні знання та навички, студент-заочник повинен дуже добре 

знати, що саме йому потрібно і мати дуже сильну мотивацію.  

Однією з найбільш вільних форм є «університет-клуб» або ресурсний центр. 

Університет-клуб - це просто місце спілкування незалежних від нього і один від 

одного викладачів, місце їх зустрічі зі студентами. Університети-клуби стають все 

більш архаїчними, втрачають своїх клієнтів на користь більш активних учасників 

освітнього ринку.  

Я.Кузьмінов вважає [18,с.14], що основна проблема дослідницьких 

університетів - підтримка «правильних» стимулів для своїх студентів. Справа в 

тому, що більшість студентів не залишаються в університеті - вони повинні 

шукати собі роботу на стороні. Сто американських дослідницьких університетів 

поставляють викладачів у дві тисячі масових університетів і коледжів США, 
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забезпечуючи відтворення академічної спільноти. Поки ця спільнота єдина, поки у 

ній існують «висхідні потоки» академічних кар'єр (від невеликого коледжу до 

Стенфорду) - у випускників дослідницьких університетів є підстава інвестувати у 

свої академічні компетенції. Протилежний приклад - університети колишнього 

СРСР. «Добрий» випускник першорозрядного університету не може і не буде 

орієнтуватися на місце в одному з другорядних.  

На думку Я.Кузьмінова [18,с.15], досвід останніх років показує, що тільки 

дослідницький університет, незалежно від свого конкретного типу, здатний 

зберігати корінні риси університету взагалі. Еволюція переважно освітніх форм 

університетів веде до розмивання академічного ядра їх діяльності і, в кінцевому 

рахунку, перетворення такої організації на псевдофірму, клуб або держустанову 

при збереженні «порожньої форми» університету.  

У ході круглого столу «Роль дослідницької діяльності в університеті» (2007 

р.) було висловлено низку цікавих думок та ідей щодо розвитку науки в 

університетах пострадянського простору. Так, Д.Олександров [19,c.187] 

відзначає важливу особливість університету як виробника знань: «викладач 

завжди повинен ділитися своїми знаннями, своїми ідеями з учнями, які потім від 

нього підуть. Такого явища немає ні в інститутській, ні в корпоративній науці. В 

університеті весь час існує свого роду напруженість, пов'язана з формуванням 

розуміння того, що можна віддати учневі».  

Я.Кузьмінов [19,c.194] зазначив, що університет завжди продавав свої 

послуги, однак він ніколи не був у такій слабкій ринковій позиції, як наприкінці 

XX століття. Він ніколи не був змушений адаптуватися до чужого уявлення про 

те, чим він повинен займатися. В російському суспільстві не існує формально 

визначеної місії дослідницького університету. Всі спроби пояснити керівництву 

країни, що є група університетів з невтраченим науковим потенціалом, який 

потрібно підтримувати, щоб ці заклади могли існувати як дослідницькі 

університети, успіху не мали. Всі конкурси, які проводило керівництво, 

називалися не конкурсами дослідницьких університетів, а конкурсами 
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інноваційних проектів університетів [19,c.195]. При цьому інновація розумілася 

скоріше як розвиток регіональних виробничих кластерів. Ситуація скінчилася 

повною профанацією, оскільки ці проекти не включали в себе модифікацію 

базового контракту його викладачів. З нього спочатку була вилучена друга 

частина матеріальної винагороди. До університету в масовому порядку – як вказує 

автор, від третини до половини - прийшли люди, які згодні на меншу грошову 

винагороду. Тобто це люди, які прийшли до університет як у таке місце, де 

заробляють різними шляхами. Це не той клас, який націлений на інновації.  

Я.Кузьмінов вказує [19,c.196], що багато університетів можуть заробляти 

прикладними дослідженнями, але значна частина замовлень сьогодні не має 

відношення до «нормальних» досліджень. Замовнику потрібен дуже швидкий 

результат протягом кількох місяців, що призводить до вузької спеціалізації роботи 

та  розриву зі студентською масою і кафедрами. Така ситуація склалася і в 

економічних, і в технічних ВНЗ. Ситуація із замовленнями приватного сектора, на 

жаль, ще далі від реальних академічних досліджень. У цій ситуації дуже складно 

підживлювати академічну діяльність активністю прикладної науки, що часто не 

сприймається із розумінням. Важливо позбутися «рожевих окулярів», від думки, 

що у нас є результати, які можна «прикласти». Університет повинен шукати, кому 

б була потрібна його репутація, щоб отримати проект з реальним фінансуванням.  

Відповідно до висловленого у ході дискусії В.Полтеровичем [19,c.198], 

більш ефективно, з точки зору короткострокових цілей, займатися прикладними 

дослідженнями. Але якщо ми підемо цим шляхом, університет, наука повинні 

зануритися в ринкове середовище та існувати у відповідності з ним. Держава має 

розуміти, що ринок не приведе нас до оптимального рішення. Потрібно дуже 

глибоке розуміння ситуації.  

Російський досвід дуже яскраво представляє картину можливих і реальних 

трансформацій університетів, зокрема їх наукової діяльності. Те, що суттєво 

відрізняє цей досвід від сучасного для економічно розвинутих країн, це наявність 

у пострадянських країнах цілої низка економічних факторів, які спочатку ведуть 
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до зменшення фінансового забезпечення, пізніше – деформують  організаційно-

функціональні структури вищої освіти. Інколи у конкретних судженнях щодо 

якості досліджень, в інших випадках – більш опосередковано, - йдеться про те, що 

тривалий негативний вплив на науку поступово веде не до тимчасових послаблень 

якості досліджень, а до деструктивних явищ епістемологічного характеру. Тут ми 

маємо справу з переходом від  одержання наукового знання до більш рутинного 

напрацювання або корисного для освіти та вторинного для науки репродуктивного 

знання, або достатньо спрощених практико-методичних концепцій, регламентів та 

настанов, або до несистемного та некогерентного з ядром науки прикладного 

знання «для даних конкретних випадків». 

 

1.1.3. Дослідницькі університети «світового класу» 

 

Починаючи розгляд міркувань щодо кращих університетів світу, можна 

відзначити найбільш «впертий» показник – фінансування – і на цьому зупинитись. 

За наявності достатньо значного фінансування треба прикласти ще одне – високий 

професійний рівень керівництва. Здавалося б, все інше вирішується саме собою. 

Але первинним судженням можна вважати те, що грошей на потреби розвитку 

університету не буває забагато ніколи. А більш виважено, нашою гіпотезою є те, 

що епістеміко-методологічні проблеми виробництва наукових та суміжних знань 

не вирішуються спонтанно як результат дії «потоку грошей», а потребують певної 

системи, методології, культури досліджень та розробок, що засновуються на 

епістемології та філософії науки. Що стосується проблем розвитку, то вони, 

безумовно, існують і для найпотужніших університетів світу, зокрема й у вимірі 

науки. Недарма виникли концепції підприємницьких університетів Б.Кларка та 

Г.Іцковіца, автори яких вважають цей тип університету наступною версією 

дослідницького, яка вирішує певні проблеми науково-технологічного 

підприємництва, трансферу технологій, економічного розвитку країн. Хоча, на 
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наш погляд, запровадження цієї моделі веде як до певних здобутків, так і до нових 

«старих» проблем. 

Розглянемо проблеми формування дослідницьких університетів «світового 

класу» із позицій їх наукової діяльності.  

Як свідчить світовий досвід [20,21], важливіше місце у системах вищої 

освіти країн належить дослідницьким та елітним університетам, що відповідають 

або наближуються до рівня «світового класу». Але не для кожної країни 

оптимальним є створення потужних університетів світового рівня, які вимагають 

величезних фінансових вкладень, концентрації високоінтелектуального людського 

капіталу, особливої політики та методів управління. Без сумніву, досягнення рівня 

«світового класу» потребують і дослідницькі університети, і навчальні коледжі, і 

регіональні та галузеві заклади. Як зазначають Д.Салмі та Н.Лю [22,с.14], багато 

країн має вигоду від зосередження на розвитку кращих національних та 

регіональних ВНЗ. Такі заклади  можуть забезпечити підготовку кадрів для потреб 

населення та внутрішньої економіки, оптимальний і достатньо ефективний сталий 

розвиток  країни.  

У роботі «Шлях до академічної досконалості: створення дослідницького 

університету світового класу» [20,с.3] Ф.Альтбах і Д.Салмі зазначають, що 

суттєву роль для становлення університету світового класу відіграють:  висока 

концентрація талановитих працівників і студентів; великі ресурси, що здатні 

забезпечити сприятливе середовище для  навчання та наукових досліджень; 

передові методи керівництва. Фактично, ці заклади завжди становлять меншість 

ВНЗ країни. За даними, що наведені у роботі [20,с.12], у США налічується близько 

150 дослідницьких університетів високого рівня серед 4800 ВНЗ. 

У роботах [20,22] вказується, що відповідальним представникам державної 

влади та організаторам у ВНЗ необхідно дати відповідь на низку ключових питань 

щодо пошуку шляхів створення університетів світового класу. Серед 17-ти 

запропонованих запитань наведемо лише перші чотири, можливо, основні: 
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- Чому країні треба мати університети світового класу, який економічний 

ефект буде мати їх створення у порівнянні з внеском існуючих ВНЗ? 

- Яке бачення цих університетів серед зацікавлених сторін у країні, яку нішу 

кожен з університетів буде займати? 

- Скільки університетів світового класу є бажаними і можливими для країни, 

які можливості інвестування з боку державного сектора? 

- Які стратегії будуть найбільш ефективні в контексті країн: модернізація 

існуючих ВНЗ, їх об'єднання  чи створення нових університетів? 

Відповідно до наведеного Д.Салмі [21,с.81], університет світового класу:  

- має всесвітньо визнану репутацію щодо своїх досліджень і навчання, 

залучає кращих співробітників і найбільш здібних студентів, зокрема з-за кордону, 

готує найкращих випускників, зокрема тих, що згодом займають впливові посади, 

працює на світовому ринку і є міжнародним у багатьох видах діяльності, має ряд 

факультетів світового класу; 

- має серед працівників наукових зірок і світових лідерів у галузях науки, 

отримує наукові результати, що визнаються колегами та відзначені всесвітньо 

визнаними нагородами і призами (наприклад, Нобелівськими преміями), має ряд 

потужних напрямів наукових досліджень, якими вирізняється серед інших 

закладів, генерує інноваційні ідеї, здійснює достатній обсяг фундаментальних та 

прикладних досліджень; 

- використовує дуже міцні та диверсифіковані фінансові джерела, приймає 

значні пожертвування і одержує великі доходи, має високоякісне забезпечення 

досліджень та освіти, (зокрема високу якість будівель, споруд, університетського 

містечка); 

- має довгу історію високих досягнень і робить значний внесок у розвиток 

сучасного суспільства, у ньому працюють першокласні команди менеджерів зі 

стратегічним баченням і здатністю реалізації планів, заклад є конкурентоздатний 

серед інших провідних університетів світу і має достатню довіру для встановлення 

свого власного порядку. 
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У статті К.Мормана, В.Ма та Д.Бейкера [23] представлена  «глобальна 

модель дослідницького університету, який з'являється» (Emerging Global Model 

(EGM) в 21-му столітті. Модель EGM має вісім характеристик: глобальна місія, 

висока інтенсивність досліджень та наукомісткість, нові ролі для професорів, 

диверсифіковане фінансування, набір студентів і викладачів у всьому світі, 

зростаюча складність, нові відносини з урядом і промисловістю, глобальна 

співпраця з аналогічними установами. Формування університету за моделлю EGM 

відображає той факт, що сьогодні держави-нації мають менше впливу на свої 

університети, ніж у минулому.  

На думку авторів, дослідницькі університети є закладами з високим 

пріоритетом щодо відкриття нових знань і підготовки докторів в широкому 

діапазоні дисциплін. Хоча дослідницькі університети також навчають студентів, 

готують фахівців для широкого спектру галузей, надають послуги суспільству і 

беруть участь у прикладних роботах і передачі технологій, їх відмінною рисою є 

виробництво нових знань.  

Представлений ряд конкретних якостей, які визначають EGM. Пункти 1 і 2 

представляють основні цінності цієї групи закладів.  

1. Університети EGM бачать свою місію у подоланні кордонів держави-

нації, вихованні людей виходячи із глобальних перспектив і просуванні передових 

знань у всьому світі. Заклади EGM підкреслюють міжнародний аспект своєї 

ідентичності. Професорсько-викладацький склад так само співпрацює з колегами 

на різних континентах, як і з колегами у власному кампусі. Щороку сотні тисяч 

студентів залишають свої країни для навчання в інших місцях, іноді за 

короткостроковими програмами, іноді для отримання ступенів.  

2. Заклади EGM істотно більш інтенсивні в дослідженнях з використанням 

наукових методів у дисциплінах та за межами науки.  

Автори роботи вважають, що найбільш цінними є нові наукові та 

технологічні знання, також як і наукове вивчення навколишнього середовища 

людини за допомогою соціальних наук. Наприклад, такі дисципліни, як 
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лінгвістика, політичні науки та історія стають все більш кількісними, 

застосовуючи методи наукового підходу. Велика увага повинна приділятися 

медичним та біомедичним дослідженням, їх зв'язку з практикою. Інтенсивність 

виробництва знань потребує виходу за рамки інтелектуальної цікавості 

дослідника, підштовхнути вчених до застосування ідей і до виходу на ринок. 

Університети за моделлю EGM створюють наукові парки, дослідницькі 

інкубатори, бюро з передачі технологій, а також супроводжують діяльність 

підприємств для виходу їх наукомісткої продукції на ринок.  

В університеті EGM проведення досліджень значною мірою залежить від 

успіху в отриманні зовнішнього фінансування, публікації результатів наукових 

досліджень, особливо в англомовних журналах.  

3. Професорсько-викладацький склад, як виробники нових знань, беруть на 

себе нові ролі, переходячи від традиційної моделі незалежних дослідників до 

членства в командно-орієнтованому, міждисциплінарному та міжнародному 

співробітництві, з дослідженнями, спрямованими у більшій мірі, ніж раніше, на 

проблеми реального світу .  

4. Оскільки науково-дослідна діяльність є надзвичайно дорогою, 

університети виходять за рамки державної підтримки та плати студентів до 

диверсифікації фінансової бази з пожертвами від корпорацій і приватних донорів, 

конкурсних грантів для інноваційних технологій, а також створенням середовища 

оточуючих некомерційних підприємств.  

5. Нові відносини створюються між університетами, урядами й 

корпораціями для сприяння економічному розвитку та отримання знань для 

суспільного блага.  

6. Ці університети беруть на озброєння стратегію набору в усьому світі 

студентів, викладачів та адміністраторів.  

7. Університети EGM вимагають більшої складності організаційних форм 

досліджень, таких як міждисциплінарні центри, інтеграція елементів досліджень в 
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програмах навчання студентів, а також великої технологічної інфраструктури для 

забезпечення наукових відкриттів.  

8. Університети беруть участь разом з міжнародними неурядовими 

організаціями та міжурядовими організаціями у підтримці проведення спільних 

наукових досліджень, забезпеченні мобільності студентів і викладачів.  

Звернемо увагу на те, що наведена концепція глобального університету 

безпосередньо ставить завдання щодо переходу від дисциплінарних, до 

проблемно-орієнтованих міждисциплінарних досліджень. Поки що ці дослідження 

називаються науковими, але їхньою суттю стає не пошук, опис і пояснення 

закономірностей, створення теорій на основі ідеалізацій та абстрагування, а 

вирішення конкретних практичних проблем людства. 

Як відзначає К.Морман із співавторами, дослідницькі університети завжди 

були дорогими, але нові вимоги міжнародної конкуренції підвищили витрати на 

наукові дослідження. Тому навіть у найбільш багатих країнах підтримка високої 

якості програм з багатьох наукових та навчальних дисциплін є складним 

завданням. У багатьох країнах держава не має фінансових можливостей для 

створення конкурентоспроможного на міжнародному рівні дослідницького 

університету. Навіть у багатих країнах сьогодні відбувається зниження частки 

державного фінансування у загальному бюджеті закладу. Наприклад, багато 

державних університетів в США отримують лише 10-15% їх операційних коштів 

від урядів штатів. Як відзначають автори статті, у більшості країн університети 

перетворилися на механізми збору коштів. Скорочення державної підтримки не 

завжди супроводжується паралельним зростанням грантів і кредитів для того, щоб 

талановиті студенти з низьким доходом могли отримати доступ до вищої освіти. 

Без такої форми компенсації фінансової допомоги університети потрапляють в 

незавидне становище посилення нерівності в суспільстві, обмеженого доступу до 

вищої освіти. Окремо звернемо увагу, що це зменшує й внутрішні витрати 

університету на наукові дослідження. Автори також відзначають, що перехід у 

Китаї від загальної державної підтримки до більш ринково-орієнтованої системи 
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має як позитивні, так і негативні наслідки для університетів, професорів і 

студентів.  

У глобальному навколишньому середовищі вища освіта є відкритою для 

зовнішніх впливів на національному та міжнародному рівні, а організація 

університетів та наукові дослідження стають все складнішими. У результаті, 

керівництво університетів EGM повинне піднятись на новий професійний рівень. 

Транснаціональний характер роботи вимагає людей з досвідом і розумінням 

багатьох культур.  

Автори вказують, що набір на факультети сучасних університетів типу EGM 

досить широкий. Наприклад, Лондонська школа економіки та університет 

Гонконгу мають у своєму складі понад 80% фахівців з-за меж національних 

кордонів. Ряд інших університетів, особливо Британської Співдружності, 

повідомляють про те, що більше половини їх професорів є громадянами інших 

країн. Амбітні університети прагнуть потрапити на міжнародну арену і приймають 

на роботу професорів з інших країн, щоб провести швидку модернізацію і підняти 

престиж.  

Після Другої Світової війни, загальне розширення освіти в усьому світі 

призвело до створення національних університетів в якості легітимної організації 

для підготовки нових поколінь соціальних і політичних еліт. З 1980-х років, однак, 

модель національного університету неухильно втрачала позиції в напрямку до 

більш науково обґрунтованої  моделі університету, який дає знання для всіх, а не 

тільки для еліти. Автори зазначають, що у цьому сенсі EGM - це глобальна 

загальна модель, спрямована на підготовку для всіх.  

Університет EGM, повністю розвинений, потребує значних фінансових 

ресурсів. Це не дивно, що заклади, які займають позиції у верхній частині 

більшості міжнародних рейтингів розташовані в Сполучених Штатах, 

Великобританії та інших високорозвинених країнах. Менші і менш багаті країни 

можуть виходити на міжнародний рівень, зосередивши увагу на декількох 

дисциплінах на основі участі у організації глобальних університетів.  
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К.Морман з колегами вважають, що з плином часу все більше і більше 

закладів стане повноцінними EGM університетами, хоча і не кожен заклад 

повинен відповідати цій моделі.  

У другій половині минулого століття все більш потужними ставали форми 

науково-технологічного підприємництва університетів. У США найбільш 

яскравими прикладами підприємницького розвитку вважається інноваційна 

діяльність Масачусетського технологічного інституту та Стенфордського 

університету. Разом із тим, розвиток моделей підприємницьких університетів 

знайшов широке висвітлення лише в останні півтора десятиліття, зокрема завдяки 

роботам Б.Кларка [24], Г.Іцковіца [25], їх співавторів і послідовників. Одним із 

центральних аспектів підходу щодо формування підприємницьких університетів у 

зазначених авторів виступає трансформація науково-технологічної діяльності 

дослідницьких груп закладів, що на основі створення конкурентоздатних наукових 

розробок започатковують малі інноваційні фірми, але продовжують тісно 

співпрацювати з університетами. При цьому, однак, можуть виникати як 

позитивні ефекти інноваційного розвитку університетів, так і негатив, що 

пов'язаний із послабленням їх традиційної навчально-наукової діяльності. 

Б.Кларк зазначає [24,с.10], що коли ми правильно підходимо до реалізації 

ідеї підприємницького університету, такі цілеспрямовані перетворення можуть 

істотно зміцнити університетську колегіальність, автономію та освітні досягнення. 

На його думку, підприємницький характер не робить університети служниками 

промисловості і не перетворює їх на універсальні торгові центри.  

 У роботах Г.Іцковіца [25,28] запропонована концепція формування 

підприємницьких університетів на основі перетворення дослідницьких груп 

спочатку на квазі-фірми, а потім - на малі науково-технологічні фірми. 

Ключовими елементами формування підприємницького університету він вважає:  

- організацію та підтримку діяльності дослідницьких груп,  

- створення науково-дослідної бази з комерційним потенціалом,  

- вирішення питань захисту інтелектуальної власності,  
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- здатність організовувати фірми за участю університету, 

- інтеграцію академічних і бізнесових складових у нові формати, такі як 

спільні дослідницькі центри університетів із промисловістю.  

Для проведення постійних досліджень, фінансування яких здійснюється з 

джерел поза університетом, академічна дослідницька група повинна працювати як 

квазі-фірма  [25,с.35]. Академічне підприємництво в США, як правило, є 

розширенням діяльності дослідницької групи, яка вже має підприємницьку 

динаміку в основі свого режиму роботи.  

Як зазначає Г.Іцковіц [25,с.37], створення науково-технологічних фірм 

працівниками університету в США тривалий час не підтримувалось. Однак, в 

останні роки ситуація змінилась, університети переживають трансформацію, 

створюють внутрішні механізми передачі технологій та інкубації фірм, беруть на 

себе організуючу роль, перетворюючи діяльності, які раніше були дуже 

індивідуальними. При цьому, організаційна структура університету починає 

більше бути схожа на фірму, але без мотиву прибутку. Г.Іцковіц вважає, що 

завдяки спільній підприємницькій діяльності взаємини професорів з їх студентами 

в галузі досліджень стають більш організованими. На його думку [25,с.48], 

університет стає підприємницьким, коли він розвиває можливості сприяння новим 

фірмам, у тому числі щодо фінансування та присвоєння частини власності в якості 

винагороди. За Г.Іцковіцем, підприємницькі університети є складовою так званої 

Потрійної Спіралі синергетичного розвитку, іншими елементами якої є 

промисловість та уряд. 

Звернемо увагу на те, що підприємницькі університети за моделями 

Б.Кларка та Г.Іцковіца спираються як на потреби, так і можливості сталих 

економічних систем щодо розвитку високотехнологічних фірм, оскільки саме на 

них повинні перетворюватись групи університетських дослідників. На жаль, у 

пострадянських країнах дуже часто спостерігаються процеси трансформації 

малого науково-технологічного підприємництва спочатку у бік обслуговування та 

розповсюдження закордонної наукомісткої продукції, а потім, задля виживання, - 
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й здійснення «будь-якої» прибуткової діяльності. Зрозуміло, що такі 

трансформації та діяльність у контурі ВНЗ можуть сприяти певному тимчасовому 

покращенню їх фінансового стану, але межують із деградацією щодо реалізації 

традиційної місії університету – підготовки висококультурної та фахової людини 

на основі найсучасніших досягнень науки. 

Відзначимо, що трансформація дослідницьких університетів на 

підприємницькі має сьогодні багато прихильників, але не користується 

безумовною підтримкою у колах фахівців США та Євросоюзу. Так, розглядаючи 

аспекти формування ВНЗ світового класу,  Ф.Альтбах [20,с.24] відзначає ряд 

ознак успішного дослідницького університету у більш традиційній для державних 

навчально-наукових закладів площині, зокрема: 

- головним вважається достатнє фінансування; ці університети не стають 

успішними при незадовільному фінансуванні; 

-  дослідницькі університети, за виключенням Японії, США та окремих 

винятків у інших країнах, у переважній більшості є державними закладами; 

- ці заклади найбільш успішні там, де незначна або відсутня конкуренція з 

боку неуніверситетських дослідницьких інститутів, яка супроводжується відтоком 

талановитих учених з університету. 

Університет світового класу коштує дорого [26,с.63] - близько 1,5 млрд. 

доларів США на рік, а за наявності у закладі медичного факультету та власної 

лікарні -  до 2 млдр.дол. Вважається, що на рівень «світового класу» у світі 

можуть претендувати близько 200 університетів, з них у Європі – 30-50. 

Включення до клубу  університетів-«важковаговиків науки» треба доводити 

показниками, що сприймаються світовою фаховою спільнотою. 

У межах реалізації державної програми «Наука в університетах» було 

визначено критерії діяльності дослідницького університету [27] в Україні. Серед 

них - опублікування за рік не менш як 150 статей у виданнях, які входять до 

міжнародних наукометричних баз даних. Навряд чи такий показник публікації 

можна вважати «напруженим». Фактично від кожного з понад 1450 фахівців 
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вимагається опублікування лише 1 статті у реферованих виданнях один раз на 9-

10 років, підготовленої одноосібно. Реальні показники потужних вітчизняних 

університетів дещо вищі. У Таблиці 1.2 наведені показники публікації статей 

 

Таблиця 1.1. Університети «світового класу» та їх позиції у рейтингах 

Шанхайському (ARWU) та газети Таймс (THE) у 2008 р. [21,с.94]. 

ARWU THE  Назва університету Витрати,млн. 

дол. США 

Кількість  

студентів 

1 1 Гарвардський ун-т (США) 3 170,65 29 900 

2 17 Стенфордський ун-т (США) 3 265,8 19 782 

3 36 Каліфорнійський ун-т, Берклі (США) 1 700,0 32 910 

4 3 Кембріджський ун-т (Велика Британія) 1 470,94 25 465 

5 9 Масачусетський технол. ін-т (США) 2 207,6 10 220 

6 5 Каліфорнійський технол. ін-т (США) 2 287,29   2 245 

7 10 Колумбійський ун-т(США) 2 690,0 23 709 

8 12 Принстонський ун-т(США) 1 196,57   6 708 

9 8 Чиказький ун-т(США) 1 497,7 14 962 

10 4 Оксфордський ун-т (Велика Британія) 1 081,35 23 620 

 

Київського національного університету ім. Т.Шевченка (КНУ),  

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут» (НТУУ «КПІ») і Харківського національного університету 

ім.В.Н.Каразіна (ХНУ), Одеського національного університету ім.І.І.Мечникова 

(ОНУ), Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут (НТУ «ХПІ»), Львівського національного університету ім.І.Франка 

(ЛНУ). 
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Таблиця 1.2. Наукові публікації університетів країни [28-33] 

 

Назва 

університету 

Статті за 2005р. Статті за 2010р. 

Всього У зарубіжних 

виданнях 

Всього У зарубіжних 

виданнях 

 У виданнях, що входять 

до наукометричних баз 

даних 

КНУ  5460 656 6747 898 452 

НТУУ «КПІ» 4143 329 9344 813 222 

ХНУ  4060 954 5208 1031 357 

ОНУ   2777 697 2563 442 242 

НТУ «ХПІ»   2746 208 6276 383 234 

ЛНУ   3054 468 3682 663 285 

 

У Таблиці 1.3  представлено публікації у провідних журналах (за даними 

Скопус) закладів, що претендують на кваліфікацію університетів «світового 

класу» та їх позиції у рейтингах Шанхайському (ARWU) і газети Таймс (THE) у 

2010 р. (Ф.Альтбах, Д.Салмі [20]). 

 

Таблиця 1.3. Приклади показників закордонних університетів 

Назва університету Публікації у провідних 

журналах за даними Скопус 

Рейтинг 

ARWU 

Рейтинг 

THE 

1999р. 2009р. 

Національний ун-т Сінгапуру 2101 4614 101-50 34 

Ун-т Шанхай Цзяо Тун 650 7341 201-300 - 

Гонконгський ун-т науки і технологій 949 1857 201-300 323 

Чилійський ун-т 548 1186 401-500 439 

 

Як свідчать дані таблиць 1.2 і 1.3, провідні університети України за 

науковими результатами мають можливість конкурувати зі світовими 

дослідницькими університетами «середнього ешелону». Навряд чи результати 

фундаментальних наукових досліджень наведених університетів нашої країни 

суттєво поступаються науковій продукції зазначених закордонних університетів. 
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Можливо, для кращого представлення результатів досліджень у провідних 

журналах державна наукова політика повинна бути більш акцентованою на 

стимулюванні відповідних публікацій. Відзначимо, що за останні 20 років 

дослідницькі університети дійсно стали ключовим елементом інноваційної 

системи Китаю [34]. Для розвитку ВНЗ мали важливе значення Урядовий Проект 

211, ініційований Міністерством освіти Китайської Народної Республіки для 

підтримки  ключових університетів і коледжів у 21 столітті (1995р.) і Урядовий 

Проект 985, ініційований Головою КНР Цзян Цземінем у 1998 р. щодо підтримки 

провідних університетів країни, які повинні увійти до складу кращих у світі. На 

даний час у Китаї налічується більше 1700 так званих «стандартних» ВНЗ, і 106 з 

них отримали підтримку  за проектом 211. Ці навчальні заклади утримують 96% 

ключових лабораторій держави, мають 70% фінансування наукових досліджень. 

За десятиліття кількість наукових публікацій учених країни зросла у 4 рази. 

Зростання інвестицій у дослідження університетів Китаю мало суттєвий 

позитивний ефект глобального економічного росту країни. 

Сьогодні важливу роль у міждержавній політиці у вищій освіті та науці 

відіграють  визнані у світі рейтинги, системи ранжування університетів. Як 

зазначає С.Маргінсон [35,с.8],  ранжування основних світових рейтингів надає 

перевагу англомовним університетам, оскільки англійська вважається основною 

мовою наукових публікацій. Неангломовні наукові роботи менш публікуються та 

менш цитуються, вчені американських університетів мають тенденцію цитувати 

також американців. С.Маргінсон зазначає, що хоча англійська мова є єдиною 

глобальною мовою наукових публікацій, вона не є єдиною мовою мислення. 

Применшення значення інших мов у науці вважається найбільш проблематичним 

для соціогуманітарних наук, і ця проблема на сьогодні далека від вирішення. 

Важливішими ознаками саме наукового знання є системність та 

когерентність, вбудованість новостворюваних результатів у світову науку. Тим 

більше, що представники світової науки розглядають наші результати через 
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призму доступних їм англомовних публікацій та систем оцінювання баз даних -  

Скопус, Томпсон Рейтер, Веб оф Сайнс тощо.  

 

    Таблиця 1.4. Публікації та посилання за даними Томпсон Рейтер [16]. 

2005-2009 роки Україна Росія Польща Фінляндія 

Кількість публікацій 21 869 131 081 81 561 45 702 

Відсоток від загалу 0,42 2,52 1,57 0,88 

По галузях науки % Цит* % Цит* % Цит* % Цит* 

Фізика 1.36  -47  7.32  -20  2.63  -8  0.79  +54 

Хімія 0.69  -61  4.68  -68  2.43  -35  0.57    -3 

Матеріалознавство 1.50   -67  3.20  -61  2.09  -44  0.57    -8 

Космічні  науки 1.20  -43  7.07  -47  2.30  +17  1.47   +3 

Математика 0.93  -44  4.75  -51  2.34  -23  0.64  +17 

Технічні науки 0.51  -12  2.18  -38  1.70  -33  0.77  +24 

Молекулярна біологія і генетика 0.20  -81  1.97  -65  1.04  -48 1.02  +15 

Аграрні науки 0.06  -27  0.87  -64  1.35  -19 0.92  +52 

Психологія і психіатрія  0.01  +25  0.39  -70  0.36  -36 0.95  +12 

Клінічна медицина  0.04  +33  0.59  -49  0.91  Дорівн. 0.98  +47 

Економіка та бізнес 0.28  -88  0.22  -48  0.31  -62 1.06  -27 

Комп'ютерні науки 0.08  -24  0.96  -57  1.21  -21 1.04   +6 

Соціогуманітарні науки 0.03  -69  0.51  -71  0.30  -52  0.81    -3 

*Праві колонки (Цит) містять цитування на 1 статтю. Наприклад, зменшення цитування на 67% 

відповідає 1,11 цит. на 1 статтю у порівнянні із середньосвітовим рівнем у 3,37 цитувань  у 

даній галузі науки [36]. 

 

Навряд чи можна погодитись із тим, що наведені результати вичерпно 

представляють реалізацію наукового потенціалу нашої країни. Переважна 

більшість публікацій вітчизняних вчених неангломовна,  вони опубліковані у 

різних за вимогами збірниках, але далеко не всі статті не містять якісного 

наукового знання. Наприклад, на нашу думку, дані щодо космічних наук не 

відповідають реальному стану речей. Наведене говорить про те, що ми ще не 
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знаходимо дієвих засобів та відповідей на виклики глобалізації науки та вищої 

освіти.  

Серед іншого – і визначення завдань для розвитку хоча б 30-50 державних 

університетів, серед яких 15-20 дійсно можуть бути дослідницькими не лише за 

статусом,  інколи наданим «поспіхом» [37,с.156], а й за науковими результатами.  

Аналіз світового досвіду доводить, що шлях університетів до досконалості 

значною мірою пов'язаний із розвитком у них науки, при цьому в умовах 

глобалізації провідне місце займають заклади, наукова діяльність яких визнається 

світовою спільнотою. Фактично від наукових досліджень та їх результатів 

вимагається не епістемологічна досконалість, а системність та когерентність, 

вбудованість наукових публікацій у масив світових досліджень. В цих умовах, 

завдання щодо формування дослідницьких університетів світового рівня 

потребують перегляду існуючих в країні підходів. Вимагає перегляду і політика у 

сфері соціогуманітарних наук. 

Однак, на нашу думку, перегляд наукової та освітньої політики повинен 

відбуватись не на основі лише міркувань та інтуїтивних уявлень фахової 

спільноти та представників організаційно-політичного керівництва. Згадаємо, що 

аналіз світового досвіду вказує на складність проблеми науки в університетах та 

відсутність науково обґрунтованої оптимальної концепції, яку можна було б 

запровадити для розвитку системи ВНЗ країни. Здається справедливим, що 

зазначена проблема є складною та багатовимірною. Однак попереднім уявленням і 

вихідним моментом нашого дослідження є те, що проблеми виробництва наукових 

і суміжних знань вирішуються  без звернення до теорії пізнання та методології 

дослідницької діяльності. 

Перейдемо із цією робочою гіпотезою до аналізу методів і засобів 

організації та розвитку науки у ВНЗ країни. 
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1.2. Проблеми розвитку науки в університетах України 

1.2.1. Знанієво-діяльнісне поле вищої освіти  

 

Одним із загальновизнаних міркувань щодо науки є те, що вона 

зосереджується на визначенні закономірностей світу. У цьому сенсі нормативно-

правові документи, що визначаються як закони країн і достатньо тривалий час 

піддаються випробуванням практикою, є вже не довільними конструктами 

державної політики, а певною мірою відображають наявні соціально-економічні 

реалії та обґрунтовано заплановані напрями розвитку. 

Якщо йдеться про закони України «Про вищу освіту» [38]  та «Про наукову і 

науково-технічну діяльність»[39] , то навряд чи можна розглядати їх як початкові, 

відправні пункти у формуванні науки системи вищої освіти. Зазначені закони 

характерні тим, що наука та вища освіта в країні «почалися не з них», але вони 

були піддані достатньо тривалим випробовуванням соціальною практикою. Ці 

законодавчі акти приймались у ході трансформації науки та вищої освіти країни, 

яка у радянському минулому мала потужну систему ВНЗ, академічних і галузевих 

наукових установ, що на межі 90-х років минулого століття опинились в нових 

економічних і соціальних умовах. Аналіз методологічного та епістемологічного 

вимірів змісту цих законів дає підстави говорити про те, що вони представляють 

не лише норми стимулювання та регулювання відповідних діяльностей, а й певне 

практико-методичне усвідомлення фаховою спільнотою освітньо-наукового 

ландшафту країни та шляхів його змін. 

Розглянемо аспекти Закону України «Про вищу освіту» з позицій практико-

методичного усвідомлення фаховою спільнотою знанієво-діяльнісного поля науки 

системи вищої освіти країни. 

У Статті 1 Закону [38]  ВНЗ  визначається як освітній, освітньо-науковий 

заклад, який реалізує програми вищої освіти, забезпечує навчання, виховання та 

професійну підготовку осіб, а також здійснює наукову та науково-технічну 

діяльність. Відповідно до Статті 3, серед принципів державної політики у  галузі  
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вищої освіти  - державна підтримка підготовки  фахівців  для  пріоритетних 

напрямів фундаментальних і прикладних наукових досліджень. У Статті 22 

вказано, що основною метою діяльності ВНЗ є забезпечення умов, необхідних для 

отримання особою вищої  освіти, підготовка фахівців для потреб України. Одним 

з головних завдань для ВНЗ третього і четвертого рівнів акредитації визначено 

здійснення наукової і науково-технічної діяльності. 

Відповідно до наведеного, наукова і науково-технічна діяльність 

здійснюється ВНЗ, так би мовити, за визначенням, і основним типом ВНЗ є, все ж 

таки, заклади четвертого і третього рівня акредитації. У практико-методичному 

розумінні, наукова і науково-технічна діяльність розмежовані. Перша 

представлена фундаментальними і прикладними дослідженнями, для яких існують 

пріоритетні напрями, діяльність за якими підтримується Державою. 

Стаття 25 визначає основі типи ВНЗ, які (у дещо скороченому виді) можуть 

бути представлені наступним чином.  

1.Університет - багатопрофільний ВНЗ четвертого рівня акредитації, який 

провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, 

проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним 

науково-методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, 

наукових і науково-виробничих підрозділів. 

2. Академія - ВНЗ четвертого рівня акредитації, який провадить освітню 

діяльність,  проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є 

провідним науково-методичним центром у сфері своєї діяльності. 

3. Інститут - ВНЗ третього або четвертого рівня акредитації або структурний 

підрозділ університету, академії, який провадить освітню діяльність, проводить 

наукову, науково-методичну та науково-виробничу діяльність. 

Відповідно до Статті 30, базовим структурним підрозділом  ВНЗ є кафедра, 

яка проводить навчально-виховну і методичну діяльність, а також здійснює 

наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом. 

Визначено також, що основним організаційним і навчально-науковим 
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структурним підрозділом ВНЗ третього та четвертого рівнів акредитації є 

факультет, що об'єднує відповідні кафедри і лабораторії. Структурними 

підрозділами ВНЗ четвертого рівня акредитації можуть бути наукові, навчально-

наукові, науково-дослідні та науково-виробничі інститути. Можуть створюватися 

навчально-науково-виробничі центри та навчально-наукові центри, комплекси, 

інститути. 

Наведене свідчить про те, що з точки зору цих визначень типів закладів, всі 

вони приблизно однакові за відношенням до наукових і суміжних видів діяльності, 

а саме проводять фундаментальні та прикладні  наукові дослідження, а також 

здійснюють науково-методичну, науково-технічну та науково-виробничу 

діяльності. Освітня діяльність визначена як головна для ВНЗ, але основною 

формою пізнання та базисом для інших видів діяльності проголошено науку.  

У Статті 61 Закону наведено мету і завдання наукової і науково-технічної 

діяльності у ВНЗ. Зокрема зазначається, що наукова і науково-технічна діяльність 

у ВНЗ є невід'ємною складовою освітньої діяльності і здійснюється з метою 

інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності в системі вищої освіти.  

Це положення, на перший погляд, є дуже привабливим у частині єдності 

науки і навчання. Оскільки освітня діяльність вважається для ВНЗ головною, то 

для науки «бути у її складі» - це ніби то підкреслювати своє важливе місце і 

претендувати на забезпечення. Однак, як наукова, так і науково-технічна 

діяльність є суміжними із освітньою, але не складовими останньої. Більш того, 

якщо визначення справедливе і освіта поглинає науку і техніку, то останні можуть 

не бути інноваційними, а за умов втрати позицій «переднього краю» світових 

досліджень – не мати й продуктивного характеру.   

Вища освіта припускає корисність для себе двох видів наукових досліджень: 

інноваційних продуктивних та консервативних репродуктивних. Перші дають 

нове знання для майбутніх фахівців, що працюватимуть і вже працюють в науці. 

Другі дають раціональну методичну реконструкцію вже існуючого  знання, яке не 

втратило цінність та присутнє в корпусі науки. Але тут і виникають два різних 
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підвиди наукової діяльності: наука «переднього краю» і репродуктивна науково-

навчальна та науково-методична діяльність. Успішній освіті вони потрібні обидві, 

але у чітко визначених процедурах акцентованого розмежування в процесі 

досліджень і викладання, а не як спонтанно утворена суміш, що більш нагадує не 

науку, а її популяризацію. 

Друга теза наведеного – «наукова і науково-технічна діяльність … 

здійснюється з метою інтеграції...» - просто помилкова. Метою науки у формі 

наукових досліджень залишається створення наукового знання, метою науково-

технічної діяльності – створення на основі наукового знання штучних речей, 

артефактів. Інтеграція є не метою цих діяльностей, а продуктом їх 

цілеспрямованого поєднання: можливе і спонтанне поєднання, але воно далеко не 

обов'язково дає інтеграцію. 

Далі у Статті 61 зазначено, що наукова і науково-технічна  діяльність ВНЗ 

забезпечується через:  

1) органічну єдність змісту освіти і програм наукової діяльності;  

2) спрямування фундаментальних, прикладних досліджень і розробок на 

створення і впровадження нових конкурентоздатних техніки, технологій та 

матеріалів;  

3) створення стандартів вищої освіти,  підручників та навчальних посібників 

з урахуванням досягнень науки і техніки;  

4) розвиток різних форм наукової співпраці (в  тому  числі міжнародної) з  

установами  і організаціями, що не входять до системи вищої освіти, для 

розв'язання складних наукових проблем, впровадження результатів наукових 

досліджень і розробок;  

5) безпосередню участь суб'єктів навчально-виховного  процесу  в науково-

дослідних і дослідно-конструкторських роботах;  

6) планування проведення і виконання науково-педагогічними працівниками 

наукових досліджень у межах основного робочого часу;  
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7) залучення до навчально-виховного процесу провідних учених і науковців, 

працівників ВНЗ та інших наукових установ і організацій;  

8) організацію наукових, науково-практичних, науково-методичних 

семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів, науково-дослідних, курсових, 

дипломних та інших робіт учасників навчально-виховного процесу.  

Наведене дійсно утворює єдине поле для інтеграції науки і вищої освіти як 

окремих, але поєднаних діяльностей. При цьому лише пункт 2 говорить про 

інноваційну складову науково-технічної та науково-технологічної діяльності, але і 

тут йдеться не про нове наукове знання, а про його технічне застосування. Таким 

чином, запропоноване у цьому фрагменті Статті 61 погоджується із наявністю у 

науково-освітньому знанієво-діяльнісному полі ВНЗ як інноваційних 

продуктивних, так і репродуктивних форм [40,с.266 ] наукової, науково-технічної 

та суміжних видів діяльностей. Не йдеться і про наявність якихось інших 

виробництв знань, ніж наукового та наближених до нього - науково-методичної, 

науково-технічної та науково-технологічної діяльностей. При цьому явно 

затребуваним у межах системи вищої освіти є не основний результат науково-

технічної та науково-технологічної діяльності – техніка і технології, а лише його 

друга сторона – методично реконструйоване для навчального процесу науково-

технічне і науково-технологічне знання. 

Уточнення нашого знанієво-діяльнісного поля, епістеміко-методологічної 

проекції повсякденної реальності, у якій відбуваються події вищої освіти, не є 

сьогодні предметом Закону України «Про вищу освіту». Це є достатньо 

виправданим, оскільки існує профільний Закон України «Про наукову і науково-

технічну діяльність».  

Відповідно до Статті 1 цього Закону: «наукова діяльність - інтелектуальна  

творча  діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань.  

Основними  її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження».  

 Звернемо увагу на те, що результатом наукової діяльності (з певними 

неточностями, оскільки «спрямована на одержання» замість «з одержання» 
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ускладнює картину) визначені нові знання. Прирівнювати «наукові знання» і 

«знання» - занадто нестрога підміна, яка виправдана лише у випадку, коли наука і 

є єдиним виробництвом знань. Не так вже багато змінює й те, що формами 

наукової діяльності виступають фундаментальні і прикладні наукові дослідження 

– їхню науковість ще треба довести.  

Далі в роботі ми розглянемо це питання більш детально. А поки що можна 

відзначити, що знанієво-діяльнісне поле науки вищої освіти побудовано головним 

чином на поняттях освітньої та наукової діяльності, остання з яких, схоже, 

визначена, як мінімум, дещо сумнівно. Як не дивно, така, ніби то, помилка веде до 

цілком задовільного для системи вищої освіти результату, яка виявляється 

побудованою не на основі наукового знання, а на більш широкій сутності «знання 

взагалі». 

Маючи такій гнучкий інструментарій, як подвійне представлення науки - як 

інноваційної продуктивної та репродуктивної, - а також використовуючи замість 

епістемологічно та методологічно визначеного наукового знання більш широку 

знанієву сутність, науково-освітня політика отримує великий простір для заходів, 

але втрачає контроль над науковою якістю пізнання та виробництва знань. 

Виникають ситуації, при яких бажання підтримати науку перетворюється на 

стимулювання інших виробництв знань, спрощена технічна діяльність витісняє 

високі наукомісткі технології, «дослідницькі» за статусом університети 

продовжують виробництво репродуктивних знань, а заходи щодо нарощування 

кількісних показників результативності ВНЗ і наукових установ перетворюються 

на стимулювання зростання потоку посередніх за цінністю результатів. 

Але незважаючи на те, що наші епістеміко-методологічні застереження 

спираються на достатньо прості припущення і факти практико-методичних оцінок 

знання та діяльності, соціально-економічна реальність трансформацій науки в 

системі вищої освіти може достатньо логічно, коректно і послідовно 

представлятись у свідомості фахових спільнот, а здійснювані заходи можуть 

забезпечувати позитивні практичні результати. Такий ефект, коли епістемологія і 
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методологічні аспекти організації науки та вищої освіти представлені 

методичними і нормативно-правовими документами некоректно, а здійснювані 

заходи дають адекватні практичні результати, свідчить на користь практики та про 

недосконалість методичних засад.  

Для того, щоб оцінити справжні потреби у формуванні нового теоретико-

методологічного підходу щодо проблеми розвитку науки в університетах, треба 

проаналізувати стан справ, спочатку в термінах суджень і концепцій організаторів 

науки та освіти.  

 

1.2.2. Проблеми і аспекти трансформації науки 

 

Як достатньо відомо у фаховій спільноті, за часів  становлення нової 

економіки країни та реформування суспільних відносин  відбулася як  свідома, так 

i вимушена трансформація системи організації наукової діяльності. Процеси, що 

відбуваються в економіці та суспільстві, вносять корективи у завдання щодо 

підготовки фахівців, зокрема, формується нова інфраструктура економіки та 

інноваційної діяльності, продовжується інтеграція України у світову систему 

підготовки кадрів, збільшується присутність  на території України  іноземних i  

транснацiональних  товаровиробників,  що пропонують робочі місця, зокрема у 

науково-технiчнiй i науково-технологiчнiй сфері тощо. 

Утворення та застосування знань, що із достатньою для практики 

достовірністю відображають явища природи, суспільства і мислення, завжди було 

однією з основних проблем існування людства. Розрив наукових досліджень та 

освітнього процесу – це швидше вимушений крок у розподілі праці науковців і 

педагогів, наслідок потреби суспільства у більш широкому залученні людей до 

знань, ніж здатні забезпечити самі учені шляхом безпосереднього контакту. Але 

для підготовки спеціалістів, які повинні працювати на передньому краї світових 

досягнень науки і техніки – розробників нових технологій, наукових і науково-
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педагогічних працівників зрозуміло, що набуття та підтримання їхнього фаху не 

може відбуватись поза межею постійного цілеспрямованого отримання знань. 

На сучасному етапі розвитку у світі інтеграційних процесів у науці та освіті, 

зокрема визначення загальноєвропейського простору вищої освіти і 

загальноєвропейського простору науки у документах Болонського процесу [41] 

відбувається перегляд основних засад та ефективності методів підготовки 

фахівців. У Сорбонській декларації (25 травня 1998 року) підкреслена важливість 

дослідження, дослідницького навчання в досягненні потрібного рівня якості 

європейської вищої освіти й у підвищенні її конкурентоздатності. У комюніке 

Празької зустрічі (19 травня 2001 року) та Берлінської конференції (19 вересня 

2003 року) відзначено, що навчання протягом усього життя є істотним елементом 

Зони європейської вищої освіти та завдань розбудови суспільства й економіки на 

базі знань. 

Місце країни в інтелектуальному світовому просторі значною мірою 

визначається  кадровим  потенціалом закладів та установ, що одержують  знання  

на передньому краї сучасної науки, забезпечують їх накопичення, систематизацію 

та передачу  майбутнім вченим, розробникам техніки і технологій, фахівцям  в 

усіх сферах суспільства та галузях економіки. 

Є підстави говорити про те, що вища освіта країни певною мірою зберегла, а 

за окремими показниками  і примножила свій педагогічний потенціал. Зросла й 

кількість осіб, що одержують дипломи про вищу освіту в університетах, академіях 

та інститутах. У той же час, державні ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації зазнали 

значних втрат чисельності наукових і науково-технічних працівників. За даними 

Держкомстату,  за 1991 - 2005 роки чисельність фахівців, які виконували наукові 

та науково-технічні роботи у вузівському секторі, скоротилася з 26,1 тис. до 9,6 

тис. осіб [42].  

В умовах зростання потреби  соціально-економічних систем у 

висококваліфікованих фахівцях, знання яких потребує вдосконалення впродовж 

всього життя, у поєднанні із іншими загальними проблемами глобалізації та 
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специфічними їх проекціями на розвиток вищої освіти [41,с.240], існує певна 

загроза щодо перетворення університетів із центрів науки на конвеєри підготовки 

дипломованих різночинців.  Одним із факторів утворення такої ситуації може бути 

збільшення чисельності студентів університетів, масовізація вищої освіти, яка не 

забезпечується кадровими, фінансовими, матеріально-технічними ресурсами. 

Ще при своєму виникненні, такі диспропорції деформують притаманну 

університету систему підготовки фахівців, яка засновується на одержанні 

наукових знань викладачами у процесі виконання ними фундаментальних і 

прикладних наукових досліджень. Тривале відсторонення викладачів від  

досліджень на передньому краї науки, зміщення  їх наукової діяльності далеко в 

бік лише методичної трансформації знань на адаптовану до викладання форму 

може призвести до зміни діяльнісної орієнтації самих науково-педагогічних 

працівників, перетворюючи їх на інтерпретаторів чужих наукових результатів. Як 

вже підкреслювалось, вища освіта потребує і науковців-викладачів, і вчених, що 

здійснюють дослідження на передньому краї пізнання. Але їх репродуктивна і 

продуктивна діяльність повинні бути збалансованими для ефективного вирішення 

завдань освітньо-наукового процесу. 

В роботі С.Ніколаєнко [43,с.70] висловлюється думка щодо низької наукової 

ефективності українських  університетів, при цьому серед причин цього 

називаються: 

- традиційний акцент виключно на навчальний процес при дуже високому 

педагогічному навантаженні професорсько-викладацького складу; 

- необов'язковість та неоплачуваність наукової роботи як складової 

діяльності викладача, що вважається швидше його добровільним побічним 

інтелектуальним заняттям; 

- практично повна відсутність успішних наукових груп і шкіл; 

- відсутність зацікавленості у здобутті наукових зарубіжних грантів. 

У наведеній роботі відзначається, що науковці країни мають певні здобутки, 

але стан науки в університетах на початок 2005 року кваліфікується як 



 65 

загрозливий для науково-технічного, культурного і духовного прогресу України та 

її майбутнього. Хоча наведені тези й можуть бути предметом дискусії та 

потребують більш поглибленого аналізу, із основним висновком щодо наявності 

проблем у науці вищої освіти слід погодитись.  

Актуальною проблемою залишається запровадження нових методів 

організації   наукової та інноваційної діяльності молодих учених. Пiдсистема 

підготовки кадрів є  невід'ємною складовою існуючої у своєму розвитку  

соцiально-економiчної системи країни.  Вона повинна готувати фахівців, що 

здатні ефективно працювати  як сьогодні, так i в економічній  системі, що 

створюється. Ці фахівці повинні вирішити питання створення, просування на 

світовий  ринок i реалізації  вітчизняної  конкурентоздатної продукції, товарів і 

послуг. 

Кадровий науковий потенціал університетів уособлюється у фахівцях, що 

здійснюють навчальну, наукову, науково-методичну, науково-технічну, науково-

організаційну  діяльність. Зрозуміло, що найбільш очевидними, неточними при 

індивідуальному, але певною мірою строгими у масовому статистичному  

застосуванні, є кількісні показники належності працівників до окремих категорій  

відповідно до видів їх діяльності та наукових ступенів. 

Звернемось до статистичних даних, зібраних лабораторією проблем науки 

ВНЗ Інституту магнетизму за матеріалами управління координації наукових 

досліджень у підвідомчих організаціях МОН України у 2005 році [44-46]. 

Наведені нижче дані неодноразово аналізувались працівниками відповідних 

структур та були зроблені висновки щодо загроз науковій діяльності у ВНЗ країни. 

У той же час відзначимо, що практико-методична обґрунтованість наведеного на 

основі кількісних показників кадрового наукового потенціалу залишається 

неповною, тому що передбачає лише екстенсивні оцінки та дещо поверхневий  

аналіз форм діяльності. 
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Таблиця 1.5.  Науково-педагогічні та наукові кадри ВНЗ, що підпорядковані  

МОН України за даними на 01.02.2005 р. 

Типи ВНЗ (кількість) Науково-педагогічні 

працівники 

Штатні виконавці  

НДЧ 

Докторанти, 

аспіранти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Педагогічні ВНЗ (23) 10161 591 4106 152 16 41 158 1727 

Класичні університети (13) 12882 1206 6068 2593 60 652 160 2563 

Класичні,  ств. на базі пед.(6) 3088 215 1317 56 1 5 17 304 

Політехнічні (9) 16052 931 4847 2695 60 443 78 1233 

Технічні, технологічні (21) 9004 703 3824 989 26 148 74 1173 

Гірничо-металургійні (8) 4855 351 1919 575 10 103 47 593 

Авіаційні, транспортні (8) 4707 539 1973 840 54 141 34 611 

Економічні, юридичні (9) 5063 404 2337 130 2 10 62 724 

Будівництва, художні (10) 4182 408 2026 325 8 49 36 516 

РАЗОМ   (107) 69994 5348 28417 8355 237 1592 666 9444 

 

У Таблиці 1.5 наведені: 2 – загальна чисельність науково-педагогічних 

працівників, з них: 3 – докторів наук, 4 – кандидатів наук;  5  – загальна 

чисельність штатних виконавців наукових досліджень і розробок в науково-

дослідній частині або секторі  ВНЗ, з них 6 – докторів наук, 7 – кандидатів наук; 8 

-  чисельність докторантів, 9 – чисельність аспірантів денної форми навчання. 

Наведене давало б можливість зробити певні припущення та окремі 

висновки щодо зосередження кадрового наукового потенціалу, домінування 

певних форм наукової діяльності у ВНЗ, виходячи зі структурування їх відповідно 

до узагальненого напряму підготовки фахівців. Але як за своїми можливостями, 

так і реальними результатами діяльності, заклади у межах відокремлених груп 

мають значні розбіжності, тому  аналіз на наступному рівні наближення потребує 

іншого структурування закладів, групування їх відповідно до наявного кадрового 

науково-педагогічного та наукового потенціалу. 
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За даними Міністерства освіти і науки України на 2006 рік [47], у 

переважній більшості ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації склалася ситуація, при якій 

чисельність штатних наукових і науково-технічних працівників суттєво 

скоротилась. Навіть науково-дослідні частини  провідних університетів значно 

втратили можливість масового одержання вагомих наукових і науково-

прикладних результатів.  

 

Таблиця 1.6 Середні чисельності працівників за групами ВНЗ 

            2006р. 

Групи ВНЗ (кількість в 

групі) 

  

Середні чисельності працівників 

викладачі штатні виконавці 

науково-дослідних 

частин  

аспіранти денної 

форми навчання і 

докторанти   

Педагогічні ВНЗ (27) 480 7 78 

Класичні університети (17) 911 148 165 

Політехнічні (8) 1152 287 141 

Технологічні (8) 501 49 53 

Гірничо-металургійні (9) 587 69 75 

Машино-приладобудівні (12) 349 35 51 

Транспортні (8) 677 98 89 

Економічні (8) 650 9 80 

Будівництва, художні (12) 439 37 50 

 

В Таблиці 1.6 наведено середню чисельність науково-педагогічних та 

наукових працівників,   аспірантів і докторантів у 2005-2006 навчальному році за 

групами з ВНЗ однакових типів, що були підпорядковані Міністерству освіти і 

науки України.  Як свідчать ці дані, в середньому  навіть у політехнічних 

університетах на кожних 4-х науково-педагогічних працівників припадає лише 

один науковий, науково-технічний або технічний, тобто вагомість науково-

дослідної та науково-технічної діяльності  переважно залежить від пріоритетів 

діяльності викладачів. 
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Враховуючи зростання або відносну стабілізацію чисельності викладачів у 

державних ВНЗ, можна говорити про тенденції щодо перерозподілу вагомості 

складових наукових форм діяльності в бік науково-педагогічної та науково-

методичної за рахунок зменшення обсягів наукових досліджень, яке у 

середньостатистичному вимірі не може не відбутися. Можна також припустити, 

що згортання буде стосуватись більш прикладних розробок, ніж фундаментальних 

і прикладних досліджень, оскільки останні за формами одержання та 

представлення результатів краще пов'язуються із викладацькою та науково-

методичною діяльністю, тоді як перші вимагають розроблення проектної, 

конструкторської та технологічної документації, виготовлення дослідних зразків, 

впровадження  на підприємствах замовників. При цьому результати зазначеного 

перерозподілу можуть проявитись не одразу ж, а через певний час, що  маскує 

негативні ефекти. 

Одним з основних  факторів зменшення чисельності наукових і науково-

технічних працівників у ВНЗ країни є низький рівень їх заробітної плати. Це 

спричиняє звичайну буденну економічну необхідність пошуку роботи за 

сумісництвом. Невідповідне фінансування значною мірою унеможливлює й 

створення конкурентоздатних наукоємних високотехнологічних розробок, що 

потребують вартісного обладнання та сучасних приладів. 

Важливішу роль у науковій діяльності університетів могли б відігравати  

аспіранти денної форми навчання та докторанти, які під час підготовки дисертацій 

зосереджуються на створенні нового наукового результату, його методологічному 

та методичному опрацюванні. Але  їх контингент також не є настільки численним, 

щоб компенсувати недостатню кількість наукових і науково-технічних 

працівників, забезпечуючи стабільне одержання необхідних наукових і науково-

прикладних результатів у підрозділах університетів,  вирішити проблеми якісної 

наукової підготовки студентів. 

Переважна більшість викладачів університетів оновлює курси лекцій, 

проводячи для цього певні наукові дослідження, здійснює  науково-методичну 
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реконструкцію навчального матеріалу, тобто, за формальними ознаками, бере 

участь у різних формах наукової діяльності. У той же час, має місце обмежене 

здійснення науково-педагогічними працівниками наукових досліджень і 

прикладних розробок світового рівня. Причинами цього є завантаження основного 

робочого часу (значний обсяг  викладання та  його науково-методичного 

забезпечення), низька  привабливість наукових досліджень як засобу отримання 

коштів за сумісництвом, низькі вимоги щодо результативності наукової діяльності 

викладачів, обмеженість матеріально-технічної бази досліджень. 

Відповідно до існуючих на сьогодні норм навчального навантаження,  а 

також науково-методичної  та організаційної роботи, що забезпечує навчальний 

процес, на наукову та науково-технічну діяльність викладача в університеті 

залишається менше чверті робочого часу. В таких умовах, науково-педагогічному 

працівнику вітчизняного закладу достатньо складно залишатись на передньому 

краї світової науки, конкурувати як із професійними дослідниками та 

розробниками, так і з колегами, що мають менше викладацьке навантаження в 

дослідницьких університетах інших країн. 

Вже на початку  цього століття можна було почути у багатьох виступах 

організаторів вищої освіти та науки міркування, що науковий потенціал кафедр 

переважної більшості ВНЗ не відповідає вимогам сьогодення. Вони є 

малочисельними і малопотужними, мають проблеми із якісним забезпеченням як 

навчального процесу, так і наукових досліджень та розробок. У той же час слід 

відзначити, що кафедра у першу чергу є навчальною структурою, що забезпечує 

підготовку  фахівців за певною спеціальністю та спеціалізаціями. Що стосується 

наукових досліджень, то ця діяльність має дещо інший вимір: все залежить від 

того, як сформовані у межах кафедри та екскафедрально тематичні групи 

дослідників, що разом здійснюють наукові дослідження за окремими темами та 

проектами. Кафедра ВНЗ, що працює у складних фінансово-економічних умовах в 

країні, може мати одну, декілька або взагалі не мати сталих тематичних груп. 

Обумовлено це не тільки і не стільки навчальними спеціальностями, а наявністю 
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вчених, що здатні та бажають здійснювати наукові дослідження за певною 

тематикою, а також можливістю оплати їх наукових робіт. 

Важливість наявності численного штату наукових і науково-технічних 

працівників може бути не очевидною  для закладів, що зосереджуються лише на 

навчально-виховному процесі та використовують, переважно, наукове знання, 

отримане іншими вченими та наукою «взагалі». Більш того, оскільки окрім 

наукових працівників дослідження та розробки виконують викладачі, аспіранти та 

докторанти, інколи – студенти, то справжній науковий потенціал кафедри не 

співпадає просто із чисельностями осіб з певними науковими ступенями та 

вченими званнями, а залежить від того, якою є картина виробництва знань. 

Діяльність штатних наукових і науково-технічних працівників у ВНЗ, як 

правило, не обмежуються здійсненням наукових досліджень і  розробок, 

одержанням наукових і науково-прикладних результатів. Вони є основним 

резервом щодо залучення до навчального процесу, оптимального розподілу 

навчального навантаження, а саме головне – супроводження індивідуальної 

наукової роботи студентів. Остання вимагає не стільки  наукового  спілкування із 

висококваліфікованими лекторами та методистами, скільки із фахівцями, що 

постійно здійснюють власні наукові дослідження та розроблення сучасних 

технічних засобів і технологій. 

Можна говорити про те, що за роки реформування економіки країни  наука 

ВНЗ потрапила до негативного кола факторів, що пов'язані зворотними зв'язками: 

- промисловість і підприємництво країни у своїй масі обмежено сприймає 

науково-прикладні новації університетів; 

- заклади не отримують як достатнього бюджетного фінансування, так і 

коштів замовників для виконання науково-технічних розробок світового рівня; 

- відбувається  зменшення та деградація наукового і науково-технічного 

потенціалу; 
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- знижується спроможність колективів учених і розробників створювати 

наукомісткі  конкурентоздатні  розробки і технології,  забезпечувати їх 

просування на ринок та впровадження. 

Відзначимо наступне. Всі наведені міркування здійснені на основі 

практико-методичного аналізу форм діяльності, що  мають усереднений характер. 

Враховуючи кількісні показники щодо публікацій та прийнятих у світі ознак їх 

якості, негативні результати ніби то  співпадають з діяльнісними оцінками 

кадрового наукового потенціалу та фінансово-економічними очікуваннями. Але це 

є справедливим лише у випадку, якщо ми так само вважаємо знанієву складову 

освітньо-наукового поля ВНЗ країни рівномірно розподіленою та однорідною за 

якістю. 

Насправді, ми маємо всі підстави говорити  про те, що у цьому полі 

існують різні виробництва знань – як наукові, так й інших типів. Більш того, 

очевидно, що мають місце різні за якістю та інтенсивністю форми наукового 

дослідження та супутніх робіт. При цьому, картину справжнього розподілу 

виробництв якісного інноваційного продуктивного та репродуктивного знання ми 

не маємо. Просто завдання щодо не формальної, а змістовної епістемологічної та 

методологічної «інвентаризації» університетської науки країни ще ніколи не 

ставилось. Достатньо зрозумілими тоді виглядають неповнота запропонованого 

практико-методичного аналізу та поверхневість практичних рекомендацій. 

Іншими словами, лише наявність як загальної усередненої картини кількості та 

якості інтелектуального продукту,  так і її розподілу за дослідницькими групами, а 

в окремих випадках – і  за діяльністю окремих вчених, може створити справжню 

«карту» науки, на підставі чого можуть бути визначені коректні рекомендації. 

Разом із тим, певні заходи практико-методичного характеру 

організаторами університетської науки вдається здійснити і це дає відповідні 

позитивні результати. 

Відомим лише обмеженому колу фахівців, але достатньо важливим для 

усвідомлення місця науки у ВНЗ є «Положення про організацію наукової, 
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науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів 

акредитації», затверджене наказом Міністерства освіти  і науки України від 

01.06.2006  N 422 [48]. Розробникам Положення не вдалося визначити у ньому 

нові підходи до наукової та науково-технічної діяльності, тому що відповідно до 

діючих нормативів створення документів органами влади існують вимоги щодо 

відповідності цих документів діючим законам. Положенням зокрема визначено 

наступне. 

Основною метою наукової та науково-технічної діяльності ВНЗ є 

одержання і використання нових наукових знань з метою створення суспільно 

корисних наукових результатів, забезпечення якісної підготовки фахівців для 

відповідних галузей економіки, наукових та науково-педагогічних кадрів вищої 

кваліфікації; розв'язання комплексних задач у сфері наукового, технологічного 

розвитку; впровадження та використання в Україні і на світовому ринку наукових 

і науково-практичних результатів.  

У дещо скороченому вигляді представимо основні завдання та 

прокоментуємо деякі з них. 

1. Розвиток фундаментальних досліджень з метою їх подальшого 

використання для розвитку пріоритетних напрямів науки і техніки, суспільного 

розвитку та розбудови економіки країни.  

Коментар: отримання фундаментального знання для «розвитку 

пріоритетних напрямів» - думка, що потребує уточнення. Що стосується всього 

визначення, то воно більш характеризує прикладні дослідження, ніж 

фундаментальні. 

2. Виконання прикладних досліджень і розробок з метою ефективного 

використання і розвитку наукового потенціалу, залучення додаткових коштів для 

вирішення соціальних та інших завдань галузі. 

Коментар: результати прикладних досліджень використовуються, у першу 

чергу, для здійснення прикладних розробок, а те, що конкретно мається на увазі 

під використанням для «розвитку наукового потенціалу» та «вирішення проблем 
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галузі», означає, що  фінансування досліджень забезпечує розвиток самих ВНЗ. 

Така постановка має певне право на існування, але, як вже вказувалось, може 

вести університети до «ремісництва» та «заробітчанства».  

3. Дослідження і розробка теоретичних та методологічних основ 

формування і розвитку вищої освіти, підсилення впливу науки на вирішення 

завдань освіти і виховання, збереження і зміцнення визначального характеру 

науки в розвитку суспільства, культури, економіки. 

Коментар: якщо вважати науку єдиною позитивною формою пізнання, то 

наведене справедливо, але чи є науково обґрунтованим «зміцнення визначального 

характеру науки», якщо існують альтернативні, а для окремих видів суспільних 

практик – більш адекватні предмету підходи щодо пізнання? Питання, саме з боку 

глибокого наукового аналізу, стає нетривіальним. 

4. Підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл. Здійснення  

заходів щодо підтримки наукових досліджень молодих учених та обдарованих 

студентів, залучення їх до наукових шкіл. 

Коментар: без сумніву наукова школа – важливий осередок науки, у якому 

існують відносини «вчитель – учень», єдиний підхід до досліджень, традиції тощо. 

Але існують інші колективи, які здійснюють спільно наукові роботи і несуть за 

них відповідальність – дослідницькі групи. Останні можуть не співпадати з 

науковими школами, що дуже часто й має місце, але про них не йдеться. 

5. Ефективне використання наукового і науково-технічного потенціалу 

вищої школи для вирішення пріоритетних завдань оновлення виробництва та 

проведення соціально-економічних перетворень. 

Коментар: що ми розуміємо під ефективним використанням цього 

потенціалу? Зрозуміло, створення, просування на ринок та впровадження 

наукових і науково-прикладних результатів, але таке, що свідчить про якісну, 

систематичну та напружену роботу. Поки що це гасло дуже фрагментарно 

наповнюється конкретикою: економіка не сприймає інновації, потужних 

державних програм бракує, а якою мірою винні у цьому вчені університетів?  
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6. Розвиток нових, прогресивних форм науково-технічного 

співробітництва із закордонними і вітчизняними осередками академічної та 

галузевої науки з метою спільного вирішення найважливіших науково-технічних 

завдань, створення високих технологій і розширення  використання  наукових  

розробок  ВНЗ у промисловості. 

7. Розвиток інноваційної діяльності для створення наукоємної науково-

технічної продукції та конкурентоспроможних зразків нової техніки і матеріалів, 

орієнтованих на ринок високих технологій. 

8. (ВНЗ) Сприяє захисту інтелектуальної власності та авторських прав 

дослідників як основи зміцнення і розвитку науки, виходу на світовий ринок 

високотехнологічної продукції. 

9. Модернізація та оновлення експериментально-виробничої бази ВНЗ та 

ефективне її використання. 

10. Організація інформаційної та видавничої діяльності, популяризація 

досягнень науки вищої школи через засоби масової інформації, мережу Інтернет. 

11. Проведення кон'юнктурних досліджень ринку наукових послуг, 

патентно-ліцензійної роботи, здійснення маркетингового, інформаційного 

забезпечення та трансферу науково-технічної продукції відповідно до 

міжнародних стандартів. 

12. Розроблення та наповнення змісту стандартів вищої освіти з 

урахуванням досягнень світової науки і техніки.  

Відзначимо наступне: якщо це й перелік гасел, то вони утворюють певну 

систему вимог та предметів для того, щоб замислитись і наповнити їх конкретним 

змістом. Але наведені положення головним чином центруються навколо 

прагматичних вимог і не визначають завдань епістемологічного характеру, тобто 

спрямованості на отримання якісних наукових знань як інтелектуального 

продукту, до того ж - й специфічного виду. 

Наведене Положення, незважаючи на окремі неточності, виявилось певним 

кроком щодо науково-методичного забезпечення розвитку науки у системи вищої 
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освіти країни. У той же час, воно лише підтвердило традиційне розуміння місця 

науки ВНЗ у пізнанні та у розвитку суспільства, характерне для індустріальної 

моделі економіки минулого століття.  

У матеріалах та рекомендаціях Міжгалузевої наради з питань розвитку 

науки у вищих навчальних закладах, яка відбулася 21 грудня 2006 року [49], у 

довідках підвідомчих організацій та  інших документах Міністерства освіти і 

науки відзначено цілу низку проблем, які заважають позитивному розвитку 

університетської науки, рівноправному входженню системи вищої освіти країни в 

європейський науково-освітній простір. Їх узагальнення дозволяє визначити  

основні фактори гальмування, серед яких: 

- низька інноваційна сприйнятливість промисловості України, що 

проявляється в обмеженому попиті підприємств, вітчизняних фірм на 

наукові та науково-прикладні результати діяльності ВНЗ і наукових 

установ; 

- недостатнє бюджетне фінансування наукових досліджень і розробок 

університетів; 

- низька соціально-економічна привабливість роботи наукових і науково-

технічних працівників у державних університетах; 

- фізичне та моральне  старіння переважної частини матеріально-технічної 

бази наукових досліджень і розробок, обмежене її оновлення; 

- неадекватна потребам науково-технологічного розвитку країни законодавча 

та інша нормативно-правова база, що не стимулює наукову і науково-

технічну діяльність університетів у порівнянні з іншими сферами. 

На думку фахівців, що готували пропозиції до наради, наведене 

унеможливлює  ефективне використання наукового і науково-технічного 

потенціалу ВНЗ країни, спричиняє  зниження в них чисельності наукових і 

науково-технічних працівників та деформацію діяльності науково-педагогічних 

працівників у напрямі зменшення обсягів власних наукових досліджень, зниження 

їх рівня. 
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Знов звернемо увагу на те, що проблеми якості створюваних  наукових знань 

ніби то не існує, а про те, що достатньо значна частина інтелектуального продукту 

більш відповідає ненауковим виробництвам знань, інформація відсутня. А не 

знаємо – то й не маємо за проблему. 

Здійснена на початку нового століття у фахових колах організаторів 

університетської науки та вищої освіти країни робота мала наслідком розроблення 

у 2005-2007 роках та прийняття Державної цільової науково-технічної та 

соціальної програми «Наука в університетах» [50].  

Розпорядженням Кабінету міністрів України  від 18 липня 2007 р. N 548-р 

було схвалено Концепцію Державної цільової програми «Наука в університетах» 

на 2008-2012 роки [51]. У Концепції наведено результати аналізу основних причин 

нинішнього  стану наукової діяльності та недостатнього рівня  її  взаємозв'язку  з  

навчальним  процесом  в університетах, що на думку колективу її розробників 

полягала в наступному: 

Основними причинами  є:  

- низький попит підприємств на результати наукових досліджень;  

- зменшення чисельності наукових працівників;  

- недостатній рівень наукових досліджень;  

- високий рівень зносу наукового обладнання та приладів;  

- великий обсяг навчального навантаження працівників;  

- недостатнє бюджетне фінансування наукових досліджень;  

- низька соціально-економічна привабливість роботи наукових працівників;  

- невідповідність нормативно-правової  бази  потребам  розвитку наукової 

діяльності університетів.  

У рамках Програми передбачалося:  

1) удосконалення механізму організації наукової діяльності університетів та 

її активізація;  

2) забезпечення економічної привабливості наукової діяльності в 

університетах;  
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3) збільшення обсягу бюджетного фінансування наукових досліджень та 

модернізація матеріально-технічної бази в університетах;  

4) утворення спільно з Національною та галузевими академіями наук 

науково-навчальних центрів; 

5) створення нормативно-правових засад стимулювання залучення 

позабюджетних коштів для розвитку наукової діяльності університетів;  

6) розроблення нормативно-правових актів, які визначають порядок 

утворення і функціонування університетів дослідницького типу;  

7) забезпечення участі студентів у наукових дослідженнях в університетах та 

їх стажування  у  провідних  наукових  установах Національної та галузевих 

академій наук;  

8) підтримка участі студентів та молодих учених у міжнародних 

конференціях, семінарах і симпозіумах;  

9) утворення та функціонування п'яти університетів дослідницького типу на 

базі провідних державних університетів з урахуванням пріоритетних напрямів 

розвитку науки;  

10) накопичення та поширення досвіду діяльності  університетів 

дослідницького типу з проведення наукових досліджень,  здійснення підготовки 

висококваліфікованих фахівців.  

На наш погляд, заходи Програми «Наука в університетах» повинні були 

визначити орієнтири та завдання щодо перетворення на дослідницькі закладів з 

експериментальної групи провідних університетів країни. Тобто вважалося за 

доцільне визначити орієнтири і допомогти ВНЗ фактично перетворитись на 

дослідницькі університети світового класу, можливо не «завтра», а через 5-10 

років, зокрема й за епістемологічними та методологічними показниками наукової, 

науково-технічної та інноваційної діяльності. 

Заміть цього, було прийнято низку науково-організаційних, а насправді – 

спрощених політичних рішень щодо надання вже сьогодні  певним університетам 

статусу дослідницьких. Зрозуміло, що таке «набуття статусу» значною мірою 
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поставило під сумнів реалізацію складного, тривалого але необхідного для 

формування дослідницьких університетів процесу їх розвитку. 

Відповідно до обраного шляху, було прийнято два документи Уряду: 

Постанова від 17 лютого 2010 р. № 163 «Про затвердження Положення про 

дослідницький університет» та Постанова від 27 серпня 2010 р. № 786 «Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 р. № 

163». 

За цими документами [27,52], статус дослідницького університету надається  

закладу з метою підвищення ролі університету як центру освіти і науки, 

підготовки висококваліфікованих наукових і науково-педагогічних кадрів, 

упровадження в практику наукових досягнень, технічних і технологічних 

розробок, реалізації разом з іншими вищими навчальними закладами та 

науковими установами спільних програм за пріоритетними напрямами 

фундаментальних і прикладних наукових досліджень для розв‘язання важливих 

соціально-економічних завдань у різних галузях економіки. 

У додатку до Положення визначено «критерії діяльності університету, за 

якими надається (підтверджується) статус дослідницького». Серед показників 

визначено багато таких, що дуже опосередковано характеризують наукові та 

науково-технічні результати та їх наукову якість. Розглянемо показники, що 

стосуються кадрового наукового потенціалу університету та наукових публікацій. 

Відповідно до затвердженого постановами КМУ, дослідницький університет 

повинен характеризуватись такими сумарними показниками за останні п‘ять 

років: 

- наявністю в середньому не менш як 150 штатних докторів та  500 штатних 

кандидатів наук, а також не менш як 300 штатних наукових працівників, 

здійснення підготовки не менш як 500 аспірантів та докторантів; 

- захистом не менш як 300 кандидатських і 50 докторських дисертацій; 

- виданням не менш як 200 наукових монографій та підручників з грифом 

МОН за останні п‘ять років; 
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- отриманням не менш як 50 патентів і ліцензій; 

- опублікування у середньому протягом року не менш як 150 статей у фахових 

виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних (Web of Science, 

SCOPUS), за останні п‘ять років. 

Таким чином, в цьому університеті повинно бути не менше як 650 штатних 

докторів наук і кандидатів, 300 наукових працівників, 500 аспірантів і докторантів. 

Якщо припустити, що доктори та кандидати, аспіранти і докторанти можуть бути 

серед штатних наукових працівників, то навіть за цих умов загальна мінімальна 

чисельність науковців складає 1150 -1450 осіб. Вони повинні видати на рік 40 

наукових монографій і підручників – менше ніж по 1/28 на кожного, а також 

опублікувати 150 статей у фахових виданнях високого рівня – менше ніж по 1/7 на 

кожного науковця у перерахунку на одноосібні публікації. 

 

Таблиця 1.7 Приклади кадрового складу потужних університетів країни 

 

      Університет 

Науково-

педагогічні 

працівники 

Штатні працівники 

наукових 

підрозділів 

Аспіранти 

та ад'юнкти 

Докто

ранти 

Разом 

НТУУ «КПІ» 2764 719 793 32 4308 

КНУ ім.Т. Шевченка 2363 1020 1691 123 5197 

ХНУ ім.В.Н. Каразіна 1200 475 454 18 2147 

Дані наведені за матеріалами звітів університетів [53-55]. 

 

При реальній чисельності понад 2000 викладачів, аспірантів і докторантів 

разом із науковими працівниками, показники публікацій, м'яко кажучи, «не 

напружені». А якщо враховувати ще й публікації працівників академічних 

наукових установ, що залучені за сумісництвом, то досягнення потрібних 

показників не вимагає від університету будь-яких додаткових зусиль.  При цьому, 

наукова якість статей віддається на розсуд закордонним експертам, оцінка яких 

значною мірою компетентна та представляє «світовий рівень», але не позбавлена 
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суб'єктивності, відображає позиції відповідних наукових спільнот та не 

орієнтується на потреби нашої країни. 

Реалізація Державної програми «Наука в університетах» ставить більш 

запитань, ніж дає позитивних відповідей. У роботі М.Полякова та В.Савчука [37], 

в якій аналізується процес надання ВНЗ статусів «університет», «національний», 

«дослідницький», справедливо ставиться запитання, наскільки великою може бути 

група дослідницьких університетів країни. Відзначаються дві негативні крайності: 

необґрунтоване розширення групи університетів, яким надається цей статус, або 

штучне обмеження. Проголошується думка, що таких університетів повинно бути 

небагато. 

Але відзначимо інше. При розробленні та реалізації Програми основна 

робота була зосереджена на практичних заходах, потрібність у яких була 

визначена на підставі аналізу практико-методичного досвіду інших країн. 

Дослідження щодо основних епістемологічних та методологічних засад 

здійснювались  окремо. Лише реалізація одного з проектів Програми 

«Розроблення вимог та визначення критеріїв добору учасників виконання 

Державної цільової науково-технічної та соціальної програми «Наука в 

університетах» на 2008-2012 роки» передбачала використання епістемологічних і 

методологічних напрацювань. Роботу було успішно завершено, але напрацьовані у 

ній науково-методологічні положення не знайшли практичної реалізації при 

формуванні проектів дослідницьких університетів. 

 

1.2.3. Аналіз міркувань фахівців 

 

Дві монографії М.Полякова і В.Савчука 2004 і 2007 років, що починаються 

словами у назві «Класичний університет …», відіграли певну роль в усвідомленні 

в країні ідеї, місії та історичних трансформацій університетів  світу. Поява цих 

книг була дуже своєчасною, тому що саме в останнє десятиліття Україна почала 

більш активно шукати нові підходи щодо розвитку ВНЗ у контексті 
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глобалізаційних процесів, євроінтеграції та усвідомлення фаховою спільнотою 

необхідності відпрацьовувати нові моделі університетів, що відповідають 

завданням розвитку країни. В монографії розглянуто історичний розвиток 

університету, ідеї організації навчального процесу та наукових досліджень,  

аспекти стосунків викладачів і студентів, мотивації діяльності, етичні та естетичні 

проблеми. Важливішим для зацікавлених фахівців було визначення моделей 

університетів. Але автори залишили велике поле для діяльності інших 

дослідників, зокрема щодо розвитку моделей університетів та їх науково-

навчальних підрозділів у знанієвому та діяльнісному вимірах.  

Розглянемо окремі аспекти наведеного в монографіях, що будуть корисними 

для нашого дослідження. 

Одним з важливих чинників становлення автономії будь-якого університету 

є розвиток наукових шкіл [41,с.405]. Вони - запорука його автономії та 

академічної свободи, важлива складова формування іміджу університету, його 

привабливості для інвесторів і т. п. Саме класичний університет, що поєднує 

можливість кооперації і співробітництва різноманітних наукових напрямів, можна 

уподібнити певній синергетичній структурі, яка здатна породжувати нові ідеї, 

напрямки, технології. Автономія університету залежить і від якості навчальних 

програм, які пропонуються суспільству. 

Звернемо увагу на те, що питання автономії ВНЗ значною мірою 

пов'язується не тільки з тим, чи є Держава замовником підготовки фахівців і 

наскільки вона довіряє університету це здійснювати самостійно, а й з тим, за якою 

формулою виконуються наукові дослідження, що фінансуються з державного 

бюджету. Концепцією фундаментальних досліджень завжди передбачалась більша 

автономність груп дослідників у визначенні завдань та одержанні результатів. Що 

стосується прикладних досліджень та розробок, то для них завжди було важливо,  

хто є їх ефективним замовником.  

Перехід у виробництві знань від академічної моделі до постакадемічної у 

розумінні Д.Займена [56] та запровадження виробництва знань «Mode 2» [57] 
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визначають більшу залежність окремих досліджень від замовників та від 

зацікавленої спільноти. Але чим більше таких досліджень різних замовників 

виконує університет, тим менше для нього необхідність знаходитись під впливом 

одного з  них – Держави. Питання ускладнюється тим, що треба визначити, хто 

насправді є гарантом якості підготовки фахівців і результатів досліджень – сам 

університет чи центральний орган виконавчої влади, якому він підпорядкований. 

Українські реалії представляють цілу низку протилежних між собою прикладів 

щодо здатності ВНЗ дотримуватись норм якості освіти і наукових досліджень. Що 

стосується науки, то ВНЗ може і повинен постійно доводити свою здатність якісно 

на світовому рівні виконувати наукові дослідження та прикладні розробки. Але в 

умовах розвитку суміжних та альтернативних виробництв знань, питання повинне 

вирішуватись не лише політично, а й на підставі епістемологічного та 

методологічного аналізу. 

Як відзначають М.Поляков та В.Савчук [41,с.465], у моделі класичного 

університету країни має бути закладено створення міжгалузевих, 

міждисциплінарних центрів навчання та дослідження, які б об'єднували широке 

коло професорсько-викладацького складу гуманітарної, технічної, природничий, 

педагогічної, соціальної спрямованості. Гнучкість, багатоаспектність, 

конвергентність діяльності таких центрів повинна сприяти підготовці саме таких 

кадрів зі стратегічним мисленням.  

Автори вказують, що наукова діяльність в класичному університеті – «не 

менш важливий компонент його функціонування» [41,с.472]. Це здавалося б 

тривіальним, оскільки у світі перевагу мала модель «дослідницького» 

університету. Але навчальне навантаження, необхідність введення інноваційних 

моделей освіти, перебудова навчального процесу тощо віднімають у сьогоденні 

досить багато часу у професорсько-викладацького складу. Отже, плідне поєднання 

навчальної та наукової роботи стає практично нереальним. В роботі зазначається 

[41,с.473], що «можливо, дійсно необхідно зібрати і узагальнити інформацію про 

рівень і стан наукової діяльності в вишах Україні, зокрема, у класичних 
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університетах, і використовувати її як вихідний пункт для вироблення нових 

підходів до організації наукової діяльності».  На наш погляд, це ще раз 

підтверджує думку про те, що розвиток вищої освіти вимагає, як мінімум, двох 

типів науково-педагогічних працівників – вчених «переднього краю» науки, що  

створюють і викладають нове знання, а також тих, хто більш здійснює методичну 

реконструкцію «чужих» знань для доведення студентам.  

В реальній науково-педагогічній та науковій діяльності інноваційний 

продуктивний та репродуктивний аспекти дуже часто поєднані у практиці 

викладача чи наукового працівника, але індивідуальне ставлення до досліджень – 

достатньо стала якість вчених. Перетворення вченого на методиста може 

відбутися достатньо швидко, тоді як зворотне є складним, інколи на межі 

можливостей окремої людини. Тому питання формування продуктивної та 

репродуктивної груп фахівців в оптимальному для закладу відношенні, створення 

в університеті науково-навчальних центрів «проривного» характеру – завдання 

далеко не тривіальне. 

Як відзначається [41,с.542], Болонський процес передбачає посилення ролі 

університетів в освітньому просторі. Однією з найважливіших є проблема 

визнання університетів на ринку освітніх послуг. У цьому контексті надзвичайну 

важливість набуває реалізація на практиці моделей університетський освіти. У 

першу чергу це моделі академічного та інноваційного університету, 

«університетського регіонального комплексу», дослідницького університету. 

Зазвичай елементи тих чи інших моделей поєднуються в більш укрупнених 

моделях. Активно використовуються принципи «підприємницького університету». 

Все більше привертають увагу інноваційні моделі, зокрема, «інноваційний 

(підприємницький) університет», «навчально-науково-інноваційний комплекс», 

«інноваційний університет підприємницького типу», «інноваційний академічний 

університет», «навчально-науковий комплекс як інноваційна структура», 

«навчально-інноваційний комплекс».  
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Вказується, що сьогодні «ідея університету» в його традиційному 

класичному розумінні практично не реалізується [41,с.544]. У пошуках нової 

моделі поступово починають вимальовуватися принципи її побудови у вигляді 

певного ядра, досить стійкого до зовнішніх впливів, і відповідає оболонці, 

інфраструктурі, яка може утворюватись у відповідності із зовнішніми викликами.  

Нова модель університету [41,с.545] формується вже на базі його 

сприйняття як суб'єкта ринкових відносин, як «гравця» на полі освітніх і наукових 

послуг. Повинно бути знайдено оптимальне співвідношення між швидкістю 

впровадження інновацій та динамікою їх сприйняття університетською 

спільнотою. З точки зору авторів, зміни діяльності повинні бути достатньо 

швидкими для виживання закладу, але їх динаміка не повинна руйнувати фахове 

співтовариство, ідею університету. «Ядро» функціональної структури 

університету не повинне розмиватися периферійними інноваційними підрозділами 

- «оболонками».  Рівень «ринковості» [41,с.546] повинен збільшуватися по мірі 

віддалення від «ядра» «інноваційного університету». Однак вся діяльність 

повинна бути підпорядкована єдиній місії університету.  

Така модель близька за своєю суттю до моделі виробництва знань, 

представленої у працях Г.Іцковіца зі співавторами [58], що отримала назву 

«Потрійна спіраль». «Оболонкова модель» являє собою один з можливих сценаріїв 

розвитку теорії «Потрійної спіралі», однак у формі, що, на думку авторів 

[41,с.546], дозволяє зберегти основні пріоритети класичного університету з 

одночасним підвищенням резистентності по відношенню до зовнішніх впливів і в 

першу чергу економічного характеру. Фундаментальним для такого сценарію 

розвитку  є те, що університет стає ключовим елементом інноваційної системи і як 

постачальник людського капіталу та утворювач нових фірм. Відмінність Поляков і 

Савчук  вбачають у тому, що конфігурація навчально-науково-підприємницького 

університетського комплексу у «оболонковій» моделі передбачає створення такої 

його внутрішньої структури, яка послаблює «ринковий» вплив на ціннісні 

установки традиційного класичного університету радіально віддалених на різних 
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рівнях від «ядра» комерційних структур.  Автори роботи цілком справедливо 

вважають [41,с.547], що модель інноваційного університету краще відповідає не 

класичному, а технічному університету.  Вони відзначають [41,с.556], що 

Болонський процес ніби апріорі стоїть на позиціях збереження ціннісних 

установок університету в межах його традиційної ідеї. У моделях інноваційного 

(підприємницького) університету ця ідея практично відсутня. Звідси і випливає 

колізія, смисл якої у тому, що перед університетом постає надскладне завдання – 

утримати баланс між тиском ззовні та власними академічними цінностями та 

ідеалами. 

Звернемось до публікацій відомого фахівця університетської освіти С.Квіта. 

У статті «Призначення університету і клітка для тигра» він відзначає, що 

університет є чимось синергетичним [59], таким, що ніколи не відмовляється від 

певного іншого шляху, а намагається опертись на все, що може мати сенс і не 

виходить за межі етики. Наші університети мають навчально-педагогічний, а не 

науково-дослідний характер. Всі спроби реформування вищої освіти мали 

формально-косметичний характер, наприклад, перейменування педінститутів і 

технічних ВНЗ — в університети тощо.  

У роботі «Алгоритм університетського розвитку» С.Квіт зазначає [60,c.24], 

що університети  повинні рухатися від вироблення надійного знання до 

продукування соціально запитаного та усталеного знання. Це означає, що воно 

повинно бути перевірене ще й ще раз у відмінних контекстах. Діяльність такої 

якості створюватиме для університетів основу для публічної довіри, на якій надалі 

ґрунтуватиметься соціальна та фінансова підтримка інституційних потреб. 

Всеосяжно проникаючи у величезну кількість публічних комунікаційних 

просторів, університети можуть рухатися не так у межах самого ринку, як над 

ним. Відзначимо, що міркування щодо продукування надійного, соціально 

запитаного і усталеного знання певною мірою співпадає з концептуальними 

засадами виробництва знань «Mode 2» і напрямами розвитку соціогуманітарної 

складової пізнання в університетах. Наведене свідчить на підтримку нашої тези 
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про розширення освітньо-пізнавального поля вищої освіти в країні за рахунок 

складових, що виходять за межі норм строгої науковості. 

Насправді, наша держава не може сказати, що саме вимагається від вищої 

освіти і науки, відзначає С.Квіт [60,c.28]. Зі свого боку, сьогодні українські 

університети не спроможні вирішувати важливі високотехнологічні завдання. 

Зусилля вітчизняної вищої освіти зводяться до успіхів на «менеджерському» рівні 

виховання добрих спеціалістів, які не знаходять професійного застосування у себе 

вдома і дуже часто йдуть розвивати чужі ефективні системи. 

Як зазначає С.Квіт у статті «Інноваційність як норма освітніх реформ»[61], 

немає ніякої національної науки. Мобільність і співпраця на міжнародній арені — 

запорука успішності, втягнення у глобальну конкуренцію. В країні немає сучасних 

університетів, здатних впливати на національну економіку, вирішувати 

кардинальні технологічні й суспільні проблеми. Україна може собі дозволити 

лише кілька десятків якісних університетів, які значною мірою самі даватимуть 

собі раду. Потрібно визначитися стосовно стратегічних завдань для науки 

та освіти. Для України найприйнятнішим було б досягти конкурентоспроможності 

на глобальній арені, будучи невід‘ємною частиною європейської спільноти 

та продукуючи нове знання, необхідне для участі у світовому розподілі праці. 

Хибна за своєю природою радянська практика відокремлення науки (НАНУ) від 

освіти (МОНУ) в Україні переноситься на організацію наукових досліджень 

у самому університеті. Суто академічні за своїм призначенням науково-дослідні 

осередки функціонують тут «паралельно» до освітнього механізму. Окрім 

необхідності створення науково-навчальних центрів зі статусом юридичної особи, 

метою яких є поглиблена науково-технічна та навчальна підготовка фахівців, слід 

брати до уваги, що третій, докторський, цикл університетської підготовки є не 

лише освітою. Адже від докторанта насамперед вимагається справжня наукова 

новизна результатів його досліджень. 

Корисним для впорядкування досвіду вітчизняних організаторів науки у 

вищій освіті було видання Інформаційного збірника «Наука в університетах. 
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П'ятирічний досвід діяльності Ради проректорів із наукової роботи вищих 

навчальних закладів III—IV рівнів акредитації та директорів наукових установ 

Міністерства освіти і науки України». У його статті «Наукова діяльність 

університетів у 2009 році» [62], яку підготували фахівці департаменту науково-

технологічного розвитку Міністерства освіти і науки В.Свіженко, Ю.Карлаш, 

І.Сандига, О.Фарина, зокрема вказується, що найголовнішим джерелом зростання 

якості вищої освіти залишається її науковий складник. Сумарно університети, що 

підпорядковані Міністерству, на наукові потреби в 2009 р. спрямували 369,1 

млн.грн. За підсумками 2009 р. видатки загального фонду державного бюджету 

ВНЗ на виконання 1153 робіт з фундаментальних досліджень становили 143,1 млн. 

грн. та на виконання 1230 прикладних розробок — 108,2 млн.грн. В роботі 

вказується [62,с.6], що ефективність проведених наукових досліджень 

університетами визначається обсягами виконаних ними госпдоговірних робіт на 

замовлення промисловості та бізнесу. За останні шість років вони зросли майже в 

2,5 рази і в 2009 р. становили 117,7 млн.грн.  

Міністерством було запропоновано механізм, що передбачав надання 

більшої автономії університетам у розподілі коштів на фінансування 

фундаментальних досліджень [62,с.9]. Сутність механізму в тому, що ВНЗ 

отримують можливість самостійно регулювати фонд заробітної плати та 

чисельність штатних наукових працівників своїх науково-дослідних структур 

залежно від вибраної тематики, кількості проектів з фундаментальних досліджень, 

обсягу їх фінансування. 

Наведемо окремі міркування фахівців, доповіді яких представлені у цьому 

Інформаційному збірнику. Так, А.Садеков у статті «Потенціал науково-інноваційного 

прогресу: напрями підвищення ефективності» відзначає [62,с.90-94],  що структурна 

перебудова економіки повинна спричинити структурну перебудову системи 

підготовки фахівців вищої кваліфікації. Перед системою освіти стає задача 

формування інноваційної культури у суспільстві, що вимагає включення до змісту 

програм вищої освіти дисциплін з інноваційної діяльності.  
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В.Бержанський в статті «Університетська наука потребує реформування» 

зокрема відзначає [62,с.102-103], що забезпечення майбутнього вітчизняної науки 

і вищої освіти потребує вирощування власних кадрів, укріплення матеріально-

технічної бази ВНЗ, щедрого фінансування науки. Університети повинні  

оцінюватись за такими показниками, як участь студентів та аспірантів у реальній 

науковій діяльності, оснащеність приладами та устаткуванням. Як правило, в 

науку ідуть кращі, але залишаються в ній подвижники. Ми прагнемо, щоб кожна 

стаття несла в собі нове слово в науці, і вимагаємо від редакційних колегій 

ретельного рецензування усіх робіт. 

О.Гайдачук у статті у збірнику вказує [62,с.112-113], що молодь не дуже 

активно йде працювати на наукові посади, оскільки гарантованого бюджетного 

фінансування немає, а залучення коштів підприємств не завжди можливе. Низька 

заробітна плата і відсутність перспектив придбання житла також не сприяє цьому. 

Тому основними виконавцями наукових досліджень є сумісники з числа 

професорсько-викладацького складу. Якщо на одного викладача припадає 11—14 

студентів, то це теж не допомагає розвитку науки в університетах. 

За всі роки незалежності країни [62,с.115-116], незважаючи на уявне 

збільшення фінансування наукових досліджень, результатом наукової діяльності є 

тільки підтримка наукових шкіл. Визначні результати з'являються вкрай рідко. Все 

частіше чути про невисоку ефективність університетської науки, про те, що 

університети мають самі заробляти гроші за госпдоговорами із замовниками. 

Автор статті вважає, що такий підхід до наукової діяльності є хибним. 

Госпдоговірна діяльність може розглядатися як «побічний» продукт, а не як 

самоціль наукової діяльності університету. Наявність госпдоговірної тематики 

свідчить про затребуваність наукових результатів, однак такі розробки носять, як 

правило, прикладний характер. У погоні за збільшенням обсягів госпдоговорів 

можна відійти від науки і схилитися до ремісництва, виконуючи роботи, нехай і 

потрібні, але далекі від наукової творчості.  
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У статті «Досвід перших  п'яти років діяльності Ради проректорів із наукової 

роботи, науково-інноваційний потенціал і проблемні питання організації науки в 

університетах України» М.Ільченко відзначає [62,с.28], що за роки незалежності 

Україна не взяла на озброєння науково-технологічний розвиток як пріоритет, що 

негативно позначилося на науці та її потенціалі. Наукові досягнення має лише 

незначна частина ВНЗ III—IV рівня акредитації. Низький рівень фінансування 

наукових досліджень та розробок, їх надмірна державна зарегульованість та штучні 

обмеження, брак попиту на їх результати призвели до занепаду науки в більшості 

університетів [39,с.30]. 

У статті М.Згуровського та М.Ільченка «Основні проблеми та шляхи 

державної підтримки інноваційних процесів в Україні» (за матеріалами виступу у 

2007р.) відзначається, що слід визнати наявність двох ланок вищої освіти, обидві з 

яких є суспільно важливими і необхідними [62,с.72]. Це масова вища освіта, яка 

надає базові знання більшості населення України, але не залучає до навчання 

розвинуту науку, і передова вища освіта, що готує високоякісний, 

конкурентоспроможний людський капітал на основі використання в навчанні 

наукових досліджень та інновацій. На думку авторів, для створення дослідницьких 

університетів в рамках Державної цільової програми «Наука в університетах» 

необхідно виділити невелику мережу провідних університетів країни, надавши їм 

новий статус. Мають бути створені умови для спільної наукової і викладацької 

роботи науково-педагогічних працівників дослідницьких університетів і науковців 

інститутів НАН України [62,с.73]. Слід передбачити, що навколо дослідницьких 

університетів мають формуватися інтелектуально наповнені інноваційні 

середовища у формі наукових парків. У цих середовищах на основі об'єднання 

інтересів мають співпрацювати високотехнологічні компанії, наукові колективи, 

факультети й кафедри університетів, інвестиційні й венчурні фонди. 

Низка статей і виступів М.Згуровського представляє ідеї та міркування щодо 

розвитку університетської науки та освіти, зокрема погляди на те, яким чином 

повинні формуватись у країні університети дослідницького типу. 
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Так, у статті «Дослідницькі університети: шанс для Європи» автор зазначає 

[63], що  ці університети мають бути міждисциплінарними з менш вузькою 

спеціалізацією навчальних планів та з більш відкритою й мобільною системою 

навчання для студентів і викладачів. Але при цьому всі традиційні цінності 

університетської освіти та наукової методології повинні залишатися 

недоторканними. Вони мають готувати не тільки творців нової техніки, а й 

фахівців, які пробуджують, мотивують і стимулюють підприємництво 

та комерціалізацію науки соціально сумлінним шляхом. 

М.Згуровський висловлює думку, що можна виділити мережу провідних 

університетів, надавши їм статус дослідницьких. Він вказує, що в Україні 

їх об‘єктивно існує не більше десяти. Перед ними потрібно поставити завдання 

готувати кадри й проводити наукові дослідження для «проривного» розвитку 

економіки України за групою пріоритетних напрямів. Держава повинна висувати 

до таких університетів підвищені вимоги, але й закріпити за ними відповідний 

статус на інституціональному рівні. Цим статусом мали б гарантуватися відповідні 

графіки роботи викладачів, які б дозволяли їм проводити наукові дослідження, 

адекватна оплата праці, необхідний соціальний пакет, можливо — підвищена 

стипендія студентам і т.п. Фінансове забезпечення цих університетів мало б бути 

достатнім, щоб уникнути платного навчання, яке призводить до зниження якості 

підготовки та застосування подвійних стандартів у оцінюванні знань студентів. 

В інтерв'ю «Вища освіта в контексті європейської інтеграції»  

М.Згуровський виділяє два фактори щодо навчання фахівців [64]. Перший 

зумовлений інформаційною революцією та народженням суспільства, 

побудованого на знаннях. Він диктує нові вимоги до методологічної, світоглядної, 

системної підготовки сучасних фахівців. Зростає роль системних, 

міждисциплінарних знань. Другий фактор пов'язаний з побудовою національних 

економік більшості країн світу на засадах інноватики. Вони поєднують 

виробництво, науку, освіту та бізнес в єдину інноваційну модель країни, галузі чи 

компанії.  
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Відзначимо аспект, у якому автор статті розглядає знанієво-діяльнісне 

співвідношення компетентності майбутніх фахівців. На думку М.Згуровського, 

слід замінити існуючу «репродуктивну» форму освіти на творчо-дослідну: 

компонента «знання» є лише основою для здійснення компоненти «уміння», а 

метою технічної освіти є навчити людину створювати щось нове, і цій меті 

повинні бути підпорядковані всі завдання, етапи і структура навчання. 

М.Згуровський зазначає, що понад 70% майбутніх фахівців у країні проходять 

підготовку за репродуктивною моделлю і не здатні вирішувати незнайомі 

завдання. Серед кроків, що пропонуються - відпрацювання моделі дослідницького 

університету, статус якого заклади де-юре вже отримали. 

У доповіді  30.08.2010р. «Світові орієнтири діяльності нашого університету» 

[65] М.Згуровський відзначає, що у Масачусетському технологічному інституті з 

14 тисяч студентів 4 тисячі навчається за бакалаврськими програмами і 10 тисяч – 

за магістерськими. Приблизно таке саме співвідношення демонструють й інші 

провідні університети світу. КПІ ж має зворотне співвідношення: 17986 студентів 

бакалаврату та 9320 магістрантів, аспірантів і докторантів. У КПІ ще не втілено на 

всіх кафедрах політику пріоритетної підготовки саме за вищими формами на 

основі передових наукових досліджень. Залучення студентів до виконання НДР 

складає лише 17% від загальної кількості студентів, тоді як у провідних 

університетах світу ця цифра сягає 50% і вище. 

Серед наведеного М.Згуровським в інтерв'ю «Дослідницькі університети як 

центри інноваційного розвитку країни» [66] відзначимо наступне. Доцільно 

здійснити комплекс заходів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності 

національної науки та освіти. З широкого спектра наукових досліджень і 

підготовки кадрів мають бути виділені ті, де існують відповідні умови для 

створення так званих острівців прориву (потужні наукові школи, матеріальна база, 

лідерські позиції тощо). На цих напрямах (не більше десяти) необхідно 

сконцентрувати ресурси. Для зменшення розриву між академічною та 

університетською наукою потрібно створити спільні освітньо-наукові середовища, 
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в яких наука передає освіті останні досягнення, формуючи її передовий зміст, а 

освітня компонента наповнює наукову сферу талановитою молоддю, з якої 

виростуть майбутні вчені, які володіють сучасною методологією науки.  

М.Згуровський зазначає: автономними, як й дослідницькими, мають бути не 

призначувані у високих кабінетах університети, а ті, які об‘єктивно досягли 

відповідних інтелектуальних і моральних стандартів. 

Дискусія щодо організаційно-політичних аспектів формування 

дослідницьких університетів в країні продовжується. Дійсно, якщо визначення 

групи університетів, яким надається «статус» дослідницьких, призведе до 

перерозподілу того відносно невеликого фінансування, що отримують державні 

ВНЗ, то для багатьох цих закладів стане ще більш проблематичним розвивати 

власну наукову діяльність. Зрозуміло, це у першу чергу стосуватиметься 

проведення ресурсномістких експериментальних досліджень світового рівня та 

інноваційної продуктивної науки. Знов виникає запитання: скільки країна може 

собі дозволити університетів та яких? 

Одну з епістемологічно мотивованих позицій керівників ВНЗ, що 

відстоюють необхідність забезпечення наукових досліджень у всіх університетах, 

що дійсно є такими, представлено в роботі В.Андрущенка «Українська 

педагогічна освіта у європейському просторі». Автор відзначає [67,с.45], що 

інноваційні аспекти, на освоєнні яких зосереджено нині систему вітчизняної 

освіти, ініційовані Болонськими домовленостями. На першому місці серед них 

стоїть вимога органічного поєднання педагогічної науки і освіти.  

Тривалий час вважалось, що педагог має бути насамперед і в основному 

провідником знання, здобутого іншими науковцями, і не більше. Заняття наукою 

вважалося не обов'язковим, навіть зайвим. «Золотим правилом дидактики» 

вважалась норма-можливість використання в навчальному процесі тільки тих знань, 

істинність яких переконливо доведена наукою і перевірена практикою. 

На жаль, і в наші дні господинею у педагогічному університеті наука все ще не 

стала [67,с.46]. Далеко не кожен викладач педагогічного університету, навіть, за 
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умов захисту ним кандидатської чи докторської дисертації, може називатись 

вченим. Вчений - це людина, яка постійно веде систематичний, цілеспрямований 

пошук, дослідницьку діяльність у царині науки. Таких людей у педагогічному 

університеті замало.  Між тим, потреба в науці тут колосальна [67,с.47]. Кожен акт 

педагогічної дії є актом творчості, що ґрунтується на пошуку істини. Без 

глибокого проникнення в  сутність педагогічної дії - найбільш ефективно це 

здійснюється науковим чином - педагог не зможе відшукати і застосувати необхідні 

засоби, технології, методи. Педагог має бути науковцем, а тому й кожен студент - 

майбутній педагог - має бути науковцем, дослідником. Наука ж має органічно ввійти 

в педагогічний університет, зайняти в ньому чільне місце.  

 Окремого розгляду потребує у цьому контексті ідея «дослідницьких 

університетів», суть якої полягає в організації декількох (можливо, декількох 

десятків) «дослідницьких університетів», які б переважно займались 

дослідницькою діяльністю. На думку В.Андрущенка [67,с.48], ця ідея не 

конструктивна. Зокрема, ця ідея не враховує потреб педагогічних  університетів, 

де, як вважає автор, кожен педагог просто зобов'язаний бути дослідником, оскільки 

його предмет - конкретна особистість - є індивідуальним і неповторним, і ніхто не 

зможе допомогти вчителеві підібрати до неї єдино правильні підходи, окрім 

скрупульозного вивчення цієї особистості, проникнення в її індивідуальність, 

розуміння винятковості.  Автор роботи висловлює думку [67,с.49], що  

дослідницькими мають бути всі університети, якщо вони дійсно відповідають 

високому статусу університету. Для України це положення має принциповий 

характер. Десятки так званих університетів, організованих на базі колишніх 

педагогічних інститутів, університетами ще не стали. Головне, на думку автора, 

полягає в тім, що всі учасники навчально-виховного процесу водночас не 

спроможні піднятися до ідеї університету, суть  якої - у внутрішньому спільному 

прагненні студента і викладача до наукового пізнання цілого, глибокого 

проникнення в контекст універсуму, осягнення філософії життя як такого.  
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Звернемо увагу на той важливий факт, що наведена робота дає підстави 

говорити не про дві постаті вченого – дослідника на «передньому краї науки» та 

науковця-методиста, а й про третю – вченого-учителя школи. Припустимо, що 

вчений-методист університету опрацьовує сучасне наукове знання, здійснює його 

певну реконструкцію відповідно до вимог покращення викладання. У цьому 

процесі можуть не з'явитись, а можуть бути й створені теоретичні конструкти, які 

будуть мати всі ознаки нового наукового знання. А як оцінити діяльність 

шкільного учителя? Схоже, основний результат опрацювання шкільним вчителем 

наукового знання – його методична інтерпретація. Тим більше, що шкільне 

навчання потребує не викладання недоведених теорій та сміливих гіпотез, не 

нового знання, яке ще не опрацьовано вченими «переднього краю», а відносно 

сталого знання. Але те, про що говорить В.Андрущенко, а саме педагогіко-

психологічне знання, яким користується і яке може напрацьовувати вчитель, 

дійсно може бути новим. А ось буде це знанням закономірного, тобто наукою, чи 

знанням про конкретне – за Аристотелем [68], «фронесис» або практична 

мудрість? На перший погляд, більш схоже, що друге, але питання потребує 

епістеміко-методологічних уточнень. 

Зрозуміло, що «примирення» позицій прихильників та противників 

пріоритетного створення в країні дослідницьких університетів слід шукати не в 

організаційно-політичній площині, а у підтримці учених, які дійсно отримують 

знання на «передньому краї» науки. Тим більше, що в сучасних соціально-

економічних умовах та за відсутності високого і стабільного попиту на результати 

наукових досліджень в країні, наука у персоналіях стає все більш елітарною. 

Кількість дослідницьких груп та окремих учених в країні, що дійсно проводять 

наукові дослідження світового рівня, наближується до межі, коли потрібне буде 

вже не «фронтальне» регулювання та обмежувально-стимулюючі заходи, а 

адресна підтримка.  

На наш погляд, у цих умовах повинна підвищуватись епістемологічна та 

методологічна обґрунтованість оцінок науковості досліджень та їх результатів, 
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більш уважний аналіз індивідуальної та колективної діяльності вчених. Окрім 

цього, слід визначитись з виробництвами знань, що позиціонуються поза межами 

науки як такої, що є знанням, головним чином, закономірного у вигляді ідеальних 

і абстрактних теоретичних конструктів.  А якщо ми визначимось з епістемологією 

та методологією проблеми, то можна буде визначити засади створення та 

функціонування різних моделей університету, зокрема й дослідницького 

університету «світового класу», а також аспекти їх державної підтримки. 

Серед публікацій вітчизняних авторів з тематики філософського осмислення 

процесів розвитку університетської освіти та науки, у нашому дослідженні слід 

звернутись до статті В.Бакірова «Дилеми класичної університетської освіти». Як 

зазначено в його роботі [69], сучасне суспільство все більше набуває рис 

суспільства знань – «соціальної системи, яка будується і розвивається навколо 

процесів виробництва, розподілу та використання наукових знань, процесів, що 

конструюють економічні, політичні, ментальні структури соціальної реальності, 

сам спосіб життя людини». При цьому виникають питання щодо нових функцій і 

завдань університетів, які виступали головними виробниками і 

розповсюджувачами знань. Постіндустріальний соціум змінюється набагато 

швидше, ніж змінюються університети.  

В.Бакіров вважає, що суспільство знань має освітню потребу [69,с.102], яку 

здатні задовольняти лише класичні університети за умови трансформації моделей 

навчання. Це потреба формування особистості, здатної самовдосконалюватися, 

жити і діяти в умовах нестійкого, невизначеного, переповненого ризиками світу, 

творчо ставитися до нестандартних ситуацій. Автор вказує, що класичні 

університети мають поступово вдаватися до парадигми «третинного» навчання – 

певної адаптивної системи пізнання, буття та діяльності у світі.   

На відміну від нових провайдерів освіти, класичні університети мають 

ексклюзивну потенційну можливість реалізувати креативну модель навчання 

[69,с.104]. Вона полягає в тому, що університети, крім навчання, ведуть 

дослідження, і університетські професори виступають як викладачі, які працюють 
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за канонами трансмісійної моделі, і як науковці, які діють за моделлю творчого 

наукового пошуку. Такого досвіду систематичної креативної поведінки не можуть 

мати структури, які не займаються наукою. В.Бакіров вважає, що суспільство 

знань змушує будувати навчальний процес за канонами наукового дослідження. 

Важливою дилемою сучасної класичної університетської освіти автор роботи 

вважає проблему вибору між традиційною «викладацькоцентричною» моделлю 

навчання і моделлю, яку називають «кліентоцентричною». Головне в тому, що 

сучасна студентська аудиторія має усвідомлені різноманітні освітні потреби й 

інтереси відповідно до свого розуміння перспектив працевлаштування [69,106].  

Тому замість «викладацькоцентричного» формату організації навчання 

університети повинні переходити до іншого, в якому ні викладачі, ні студенти не 

займають центральної позиції, навчання організоване на засадах їхнього 

демократичного спілкування і взаємодії. 

У підсумку слід відзначити, що на шляху розвитку університетської освіти і 

науки України виникли проблеми, що мають місце не тільки унаслідок тривалого 

процесу трансформації економіки та суспільства самої країни, а й ті, що 

обумовлені стрімким розвитком знанієвих та інформаційних суспільств у світі.  

Сьогодні навіть перед потужними університетами розвинутих країн в умовах 

глобалізації та зростання конкуренції, обмежених ресурсів та світових кризових 

явищ, масовізації вищої освіти та трансформації виробництв знань постають 

проблеми економічного, організаційно-функціонального, знанієво-діяльнісного 

характеру. Таким чином, ВНЗ нашої країни опинилися перед цілою низкою 

проблем, що вимагають їх перетворення: 

- для забезпечення виживання та ефективної діяльності в якості освітньо-

наукових центрів; 

- пов'язаних із забезпеченням відповідності підготовки фахівців, наукових і 

науково-прикладних результатів потребам соціально-економічної системи країни, 

що змінюється; 
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- викликаних як цілеспрямованою, так і вимушеною спонтанною інтеграцією  

в європейський та світовий освітньо-наукові простори. 

Практика діяльності організаторів науки та вищої освіти країни підтверджує 

той факт, що простих та ефективних організаційно-політичних рішень щодо 

адекватного потребам розвитку цих галузей поки що не було знайдено, а тому ця 

проблематика потребує більш глибоких та міждисциплінарних досліджень.  

Схоже, для вирішення завдань розвитку університетів як осередків науки не 

останнім буде й питання,  що ми сьогодні розуміємо під наукою та науковістю, як 

слід організовувати, забезпечувати, стимулювати та супроводжувати наукову, 

науково-технологічну та інноваційну діяльність у ВНЗ країни. Далі можна 

говорити про те, чи відповідають наші методи і засоби організації пізнання та 

виробництва знань реаліям функціонування світової соціально-економічної 

системи, а також як ми повинні здійснювати трансформацію освіти та досліджень 

університетів в умовах формування суспільств знань та постіндустріальних 

економік, якщо хочемо потрапити до групи розвинутих країн. 

Однозначно можна говорити про те, що адекватне вимогам часу 

функціонування науки та вищої освіти потребують усвідомлення того, як 

«насправді» ці галузі працюють у нас і у провідних країнах, а потім - як слід 

спрямовувати, організовувати та забезпечувати розвиток науки в університетах. 

Це «насправді» стосується дослідницьких груп, лабораторій, кафедр, науково-

навчальних центрів та інших організаційно-функціональних  структур 

університетів у всій повноті їх знанієвих та діяльнісних аспектів, а тому з позицій 

епістемології, методології, філософії науки, педагогіки, теорії організації та 

менеджменту науково-навчальних структур. 
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1.3. Як ми розуміємо науку: філософське та практико-методичне 

тлумачення 

 

Певною мірою, епіграфом до цього розділу може слугувати наведене 

В.Стьопіним у книзі «Теоретичне знання» [70,с.25]: «Інтуїтивно здається ясним, 

чим відрізняється наука від інших форм пізнавальної діяльності людини. Однак 

чітка експлікація специфічних рис науки у формі ознак і визначень виявляється 

досить складним завданням. Про це свідчать різноманіття дефініцій науки, 

дискусії, що не припиняються по проблемі демаркації між нею та іншими 

формами пізнання.» 

У нашому аналізі проблеми розвитку науки в університетах ми виходили з 

певного усередненого погляду на те, що таке наука. Цей погляд представлений на 

професійно-методичному рівні у міркуваннях наукових і науково-педагогічних 

працівників, організаторів науки та інших зацікавлених осіб, що здійснюють 

споріднені з науковою види діяльності. 

При більш уважному аналізі достатньо складних та багатовимірних питань 

організації наукових досліджень в університетах, єдності та розмежування 

наукової і педагогічної діяльності викладачів і майбутніх фахівців, що навчаються, 

визначення завдань університету щодо науково-технологічного та інноваційного 

розвитку економіки та суспільства, виникають питання: 

- що саме не в узагальненому, а у методологічному та епістемологічному 

плані являє сьогодні собою наука ? 

- як вона співвідноситься з науково-педагогічною, науково-технологічною та 

іншими спорідненими діяльностями, а також із широким спектром суспільних 

практик? 

- чи є наука головною, найкращою та єдиною позитивною формою пізнання, 

вартою уваги у межах університетської освіти? 

- чи сформовано в суспільстві виробництва знань, що відмінні від науки за 

концептуальними засадами та особливостями реалізації, але мають 



 99 

епістемологічне та методологічне ядро, відносно стабільні та варті вивчення в 

університеті? 

Відповідно до наведеного В.Штанько [71,с.72-73] у її  навчальному 

посібнику «Філософія і методологія науки» (2002 р.), наука - це особливий вид 

пізнання, який має своєю єдиною метою добування нових знань про світ і 

збагнення істини. Відображення реальності в науковому знанні - складний процес, 

в якому творча активність суб'єкта реалізується в конструюванні теоретичних 

моделей, абстракцій, ідеалізацій тощо. Об'єкти науки не зводяться до об'єктів 

повсякденного досвіду. Наука в строгому сенсі слова не є логічним продовженням 

буденного знання. За В.Штанько [71,с.61], наука є самостійною формою 

діяльності, що відокремлюється від повсякденного (буденного) знання, практики, 

міфології, релігії, філософії з одного боку, а з іншого – від донаукового, 

паранаукового, псевдонаукового та інших аномальних форм (із посиланням на 

роботу Т.Лешкевич). 

Таким чином, наука у наведеній роботі представлена як певна специфічна 

форма пізнання. Фактично, з нею порівнюються тільки повсякденне, міфологічне, 

релігійне, філософське та аномальні форми, які не є виробництвами знань і 

конкурентами науки в сучасних суспільствах та економіках знань, 

Певне «сімейство» визначень поняття науки пов'язане з роботами 

С.Кримського. У його роботі «Наука як феномен цивілізації» (2003 р.) [72] 

представлене змістовне поняття науки у багатьох аспектах, серед яких ми 

відзначимо те, що утворює певне ядро цієї сутності. Так, за С.Кримським, науку 

можна визначити як виробництво і систематизацію знань про закономірності всіх 

явищ і процесів засобами теоретичного обґрунтування, емпіричного випробування 

та перевірки пізнавальних результатів для розкриття їх об'єктивного змісту 

(істинності, достовірності, інтерсуб'єктивності). Наука є рафінованим вираженням 

людського знання у його найбільш довершеній, логічно систематизованій формі. 

У цьому знанні особливого значення, поряд з вимогами емпіричної достовірності 

та чіткої визначеності концептів, набуває процедура логічного виведення. Навіть 
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об'єкти наукового знання виступають в ідеалізованій формі і будуються за 

схемами підведення теоретичних висновків під експериментальні ситуації. 

Звернемо увагу на те, що наука представлена як «рафіноване», «довершене», 

специфічне пізнання, а його відокремленість від широкого спектру суспільних 

практик визначається вже тим, що наука містить не знання конкретного, а «об'єкти 

… в ідеалізованій формі». 

Приклад іншого розгорнутого філософського тлумачення науки 

представлений у роботах В.Стьопіна, наприклад, у його книзі «Теоретичне 

знання» (1999 р.). Те, що наука забезпечує наддалеке прогнозування, виходячи за 

рамки стереотипів виробництва і буденного досвіду [70,с.30], означає, що вона 

має справу з особливим набором об'єктів реальності, що не зводиться до об'єктів 

повсякденного досвіду. За В.Стьопіним [70,с.36-37], можна виділити систему 

відмінних ознак науки, серед яких головними є: а) установка на дослідження 

законів перетворення об'єктів і реалізує цю установку предметність і об'єктивність 

наукового знання; б) вихід науки за рамки предметних структур виробництва і 

буденного досвіду та вивчення нею об'єктів відносно незалежно від сьогоднішніх 

можливостей їх виробничого освоєння. Перехід до науки у власному розумінні 

[70,с.40] був пов'язаний зі змінами в культурі античного світу, які забезпечили 

застосування наукового методу в математиці і вивели її на рівень теоретичного 

дослідження, а по-друге, зі змінами в епоху Відродження і переходу до Нового 

часу, коли власне науковий спосіб мислення став надбанням природознавства. 

В.Стьопін вказує, що головним процесом тут прийнято вважати становлення 

експерименту як методу вивчення природи, з'єднання математичного методу з 

експериментом і формування теоретичного природознавства.   

Таким чином, наука, знов таки, постає як специфічна форма пізнання. Вона 

спрямована на виявлення законів існування об'єктів і представляє собою 

теоретизоване знання, що містить ідеальні та абстрактні конструкти. Важливіше 

місце в науці займає експеримент, яким передбачено утворення таких особливих 

умов, у яких штучно виокремлюється досліджувана закономірність.  
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У навчальному посібнику з основ наукових досліджень Г.Цехмістрова 

зазначає [73], що наука виступає як: 

- специфічна форма суспільної свідомості, основою якої є система знань; 

- процес пізнання закономірностей об'єктивного світу; 

- певний вид суспільного розподілу праці; 

- процес виробництва знань і їх використання. 

Більшість філософської та практико-методичної літератури представляє 

наукове пізнання як специфічне, але існують і більш широкі тлумачення. 

Наприклад, у навчальному посібнику «Основи методології та організації наукових 

досліджень» за редакцією А.Конверського визначено [74], що: «Наука — це 

особлива форма людської діяльності, яка склалася історично і має своїм 

результатом цілеспрямовано відібрані факти, гіпотези, теорії, закони й методи 

дослідження. Слід мати на увазі, що наукове мислення є по суті запереченням 

того, що на перший погляд здається очевидним. Науковими слід вважати будь-які 

дослідження, теорії, гіпотези, які припускають перевірку». 

Вже аналіз наведеного та повсякденних міркувань щодо місця науки у 

системі пізнання дає можливість говорити про те, що у  «вузькому» тлумаченні 

наука постає як специфічна форма пізнання закономірностей світу за допомогою 

абстракцій та ідеалізації, тоді як у «широкому» розумінні вона застосовується до 

всіх об'єктів, а тому поширюється на суспільні практики, техніку і технології, інші 

сфери у якості когнітивної складової професійних діяльностей. До науки 

повсякденний досвід та практико-методична свідомість дуже часто відносять 

пізнавальні практики, які за епістемологічними і методологічними нормами, 

онтологією пізнання можуть суттєво відрізнятись від її «вузького» філософського 

тлумачення. 

Звернемо увагу на те, що філософські тлумачення науки і науковості знань 

відносно малодоступні широкому людському загалу. Багато людей, чия діяльність 

не пов'язана безпосередньо з науковими дослідженнями, сприймає науку як 

соціальну сферу, основну пізнавальну діяльність та сукупність дисциплін-наук. Ті, 
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чиєю професією є здійснення досліджень природи та суспільства, часто 

схиляються до думки, що отримання доказового знання, дотримання певних 

моральних і методичних норм є достатньою підставою для того, щоб їх діяльність 

вважалась науковою, і значна частина  з них має певну рацію у цьому. Філософи 

науки неодноразово наголошували, що «дисциплінарні» вчені часто повинні 

залишатись і залишаються наївними стосовно критеріїв та норм науки. І це 

певною мірою виправдано, оскільки вони позбавляються сумніву на синтезуючих 

етапах своєї роботи, а до критики підходять тоді, коли вже мають її предмет у 

якості результату, що претендує на науковість. Достатньо давнім та відомим є спір 

стосовно того, чи є педагогіка (і яка саме її частина) наукою, і цю дискусію було 

загострено міркуваннями К.Ушинського [75] та публікацією Д.Дьюї книги 

«Джерела освітньої науки» [76] щодо невідповідності педагогічного пізнання 

нормам науки. 

Що стосується повсякденно-практичного та практико-методичного 

розуміння науки, то воно поєднує «широке» філософське тлумачення із нашими 

інтуїціями. Останні поєднують науку і технології, науково-технічний прогрес та 

інші досягнення людства під егідою науки як «офіційно» основної системи 

пізнання, що закріплюється у такому виді й у законодавстві країн.  Яскравим 

прикладом цього виступає Закон України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», у Статті 1 якого, зокрема визначається наступне: 

«наукова діяльність - інтелектуальна  творча  діяльність, спрямована на 

одержання і використання нових знань.  Основними  її формами є фундаментальні 

та прикладні наукові дослідження; 

фундаментальні наукові дослідження - наукова теоретична та (або) 

експериментальна діяльність,  спрямована на одержання  нових знань про 

закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язку; 

прикладні наукові дослідження - наукова діяльність, спрямована на 

одержання  нових знань, що можуть бути використані для практичних цілей.» 



 103 

Перше уявлення від наведеного полягає у тім, що наукова діяльність 

визначена у звичному повсякденному розумінні з ознаками методичного 

опрацювання порушених питань та відповідає здоровому глузду як раціональності 

повсякденного життя. Але спробуємо розібратись більш детально. 

Центральним моментом є те, що наукова діяльність визначається через 

фундаментальні та прикладні дослідження, що, ніби то, вже пов'язує її з термінами 

методології науки. Непоміченим залишається те, що наукова діяльність 

визначається як спрямована на одержання не наукових, а «нових знань», а тут 

існують дві пастки. По-перше, знання «взагалі» - це «доведена істинна 

переконаність» [77], яка, у принципі, нічого не говорить про науковість. По-друге, 

слово «нових» відіграє як позитивну, так і негативну роль: воно стверджує 

принципову орієнтацію на здобуття наукою нових знань, але робить сумнівним 

віднесення до науки «старих» - наприклад, законів Ньютона тощо.  

Незначною методичною неточністю виглядає застосування фрази 

«спрямована на». Ця неточність відкриває шлях до науки діяльностям, що мають 

інші головні завдання, але у якісності додаткових певною мірою представляють і 

зазначену спрямованість; наприклад, заходи з фінансування науки, 

розповсюдження наукової літератури тощо. 

У визначенні фундаментальних наукових досліджень ми також бачимо 

«спрямована на одержання нових знань», до чого також можна застосувати 

наведені вище зауваження. Найбільш суттєвим моментом визначення 

фундаментальних досліджень є те, що вони передбачають дослідження 

закономірностей, що дійсно ідентифікує цей тип досліджень як специфічне 

наукове пізнання. Потребує окремого і нетривіального уточнення, чи стосується 

«теоретична та (або) експериментальна діяльність» тільки науки, чи відповідне 

може застосовуватись в інших формах пізнання – для останнього є певні підстави. 

Що стосується словосполучення «розвитку природи, суспільства, людини, їх 

взаємозв'язку», то воно нічого не додає визначенню: як вказував В.Стьопін: 
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«оскільки у діяльності можуть перетворюватись самі різні об'єкти … остільки всі 

вони можуть стати предметами наукового дослідження» [70,с.27]. 

Визначення прикладних досліджень не представляє однозначно сутність, яка 

може характеризувати саме науку: те, що вони є «наукова діяльність» - лише 

рекурсивна констатація; зауваження щодо фрази «спрямована на одержання  

нових знань» залишаються діючими; а те, що певні знання можуть бути 

використані для практичних цілей, не розмежовує прикладні дослідження з будь-

яким повсякденно-практичним знанням. Все, що залишається від змісту 

визначення –  нові знання, що можуть використовуватись для практичних цілей – 

ніяк не характеризує відповідну сутність як складову саме науки, а не якогось 

іншого пізнання.  

Таким чином, наведене у цьому державному нормативно-правовому 

документі визначення представляє не чітку норму чи критерій віднесення певної 

пізнавальної діяльності до наукової, а лише утворює достатньо розпливчастий 

образ науки. До позитиву цього образу слід віднести те, що ця діяльність має 

пізнавальний характер (має основним результатом знання), досліджує закони 

світу, складається з фундаментальних і прикладних досліджень, містить 

теоретичну і експериментальну роботу. До негативу – те, що визначення 

спирається на поняття «знання», яке, у загальному випадку, просто «доведена 

істинна переконаність», а методичні некоректності сприяють розмиванню образу 

науки.   

Можна було б говорити про певні методичні некоректності саме 

розглянутого документу. Але відповідні закони Росії [78 ]та Білорусі [79] містять 

схожі епістемологічні та методологічні вади. З цього випливає, що утворений для 

широкого суспільства цими та іншими документами образ науки окреслює її 

нечітко, тому що за цими визначеннями криється більш складна, ніж очікувалося, 

сукупність знанієво-діяльнісних сутностей. Фактично під наведеними 

визначеннями прихована сукупність виробництв знань, що мають різні норми та 



 105 

властивості, представляють різні підходи до створення та використання знань, які 

не обов'язково повинні кваліфікуватись як наукові. 

Справедливим, мабуть, може бути зауваження, що створюють закони та 

виконують дослідження з епістемології й філософії науки різні фахові групи, 

практико-методичне знання перших суттєво відрізняється від філософських теорій 

других, а останні далекі від консенсусу. При цьому, незважаючи на наявність 

нових підходів до створення та використання знань (таких як концепції 

постакадемічної науки, виробництва знань «Mode 2», фронетичних досліджень і 

відповідного менеджменту знань тощо), існуюча нормативно-методична і правова 

система працює, а її невідповідність сучасним реаліям та тенденціям розвитку 

виробництв знань прихована – нова парадигма економіки та суспільства знань ще 

не набула революційних ознак. 

Складність позиції університетів щодо їх участі у розвитку нових 

виробництвах знань полягає у тім, що саме ці заклади повинні забезпечити 

випереджаючу підготовку фахівців для економік та суспільств знань майбутнього. 

Якщо вади стимулювання науки та суміжних виробництв знань безпосередньо 

впливають на  економіку сьогодення та найближчого майбутнього, недоліки у 

підготовці фахівців та помилки у фундаментальних стратегічних дослідженнях 

визначають можливості країн на більш віддалену перспективу. 

Дослідження щодо місця університетів у нових формах наукової та 

суміжних видах діяльності повинні починатись із проблематизації знанієво-

діяльнісного блоку аспектів виробництв знань, зокрема з визначення складових 

проблеми науковості. В останні майже два десятиліття напрацьовано значний 

концептуальний матеріал щодо постакадемічної науки (Д.Займен)[57], 

виробництва знань «Mode 2» (М.Гіббонс, Х.Новотни та їх співавтори)[58], модель 

«потрійної спіралі» (Г.Іцковіц із співавторами)[59], фронетичних досліджень 

(Б.Флівберг) [80] і відповідного менеджменту знань (І.Нонака із співавт.)[81], 

технонауки[82] та інших підходів, особливо у сфері соціогуманітарного пізнання, 

залишилось багато питань щодо визначення епістемологічних та методологічних 
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засад цих виробництв, науковості знань та досліджень, а звідси – й методів та 

засобів організації, підтримки, стимулювання та супроводження цих діяльностей в 

університетах. 

 

1.4. Висновки 

 

1.Університет взагалі та університетська наука зокрема у світі знаходяться у 

колі проблем, а в Україні – на шляху тривалої деградації. 

Університет, як освітній, науковий та культурний центр, у всьому світі 

постає перед проблемами глобалізації, трансформації економічних та соціальних 

систем, масовізації вищої освіти, процесів формування економік та суспільств 

знань, переходу до нової якості інформаційного простору у зв'язку із 

досягненнями у сфері інформаційно-комунікаційних технологій. Значна частина 

проблем щодо здійснення своєї місії, забезпечення діяльності та розвитку 

університетів або є безпосередньо питаннями деформації науки у цих закладах, 

або тісно з ними пов'язана. 

2. Університети економічно розвинутих країн світу стикаються з 

необхідністю вирішення проблем переходу від елітарності до масовості вищої 

освіти, розвитку науки як такої, що відіграє відносно сталі функції у системі 

розподілу праці, пошуку свого місця в знанієво-інформаційних економіках і 

суспільствах в умовах конкуренції з іншими виробництвами та виробниками 

знань, перетворення частини університетів з дослідницьких на підприємницькі у 

форматі розвитку при них наукомістких високотехнологічних компаній. Що 

стосується університетів країн з перехідною економікою, пострадянських країн та 

зокрема України, то зазначені проблеми для них більш загострені, а перелік загроз 

значно більший. 

По-перше, країна шляхом проб і помилок шукає ефективних форм як 

репродуктивного, так і інноваційного наукомісткого продуктивного виробництва, 

а на цій основі – свого місця в соціально-економічній системі світу. Поки що своєї 
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соціально-економічної ніші, яка б відповідала людському потенціалу, природним 

та іншим ресурсам, достатньо обґрунтованим амбіціям ми ще не опанували. 

Суспільство і економіка країни трансформується, і не завжди являють очікувані та 

бажані результати. Університети змушені пристосовуватись до обставин 

нестабільного руху країни, що заважає їм адаптуватись до вимог належного 

забезпечення вітчизняного ринку праці та одержання наукових результатів, які, 

одночасно, повинні бути і «світового рівня», і реально потрібними підприємствам. 

Поки що у сфері університетської науки можна говорити лише про певний 

позитивний та негативний досвід, а не про сталі, ефективні та системні рішення. 

По-друге, кожен ВНЗ, що визначений в країні таким відповідно до наявних 

процедур акредитації, має власний науково-педагогічний і науковий потенціал, 

фінансове та матеріально-технічне забезпечення, апарат управління,  академічні 

традиції та багато інших індивідуальних складових. На жаль, аналіз документів та 

міркувань фахівців дає підстави говорити про значне руйнування кадрового 

наукового потенціалу за перші приблизно 15 років виходу країни у «вільне 

економічне море», а потім – певну стабілізацію науки в університетах на рівні, що 

не влаштовує ні самі заклади, ні промисловість, ні державні структури. На фоні 

наявних тенденцій  щодо деградації науки в країні, поки що не створено належних 

умов і для розвитку науки в університетах. 

3. Як показує аналіз наведеного матеріалу, далеко не всі проблеми науки в 

університетах мають лише економічний, фінансовий та матеріально-технічний 

виміри. Виявляється, що сформоване та уявлюване фаховою спільнотою, 

організаторами  та законодавцями інтелектуальне науково-освітнє поле, що 

представлене законами країни, іншими нормативно-правовими та практико-

методичними документами, не так вже й відповідає наявній соціальній реальності. 

Навіть поверхневий аналіз цієї реальності в її фрагментах науки та вищої освіти 

доводить, що домінуюче практико-методичне розуміння науковості знань і 

досліджень, проблематики становлення у світі та на теренах країни нових 

виробництв знань їй не відповідає. Наше недостатньо адекватне реаліям розуміння 
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образу науки, її норм та ознак, а також змішування з нею інших виробництв знань, 

систем пізнання та масивів інформації ведуть до помилок в організації та 

управлінні, стимулюванні та забезпеченні створення потрібного інтелектуального 

продукту. 

Таким чином, проблема розвитку науки в університетах може і повинна 

розглядатись не лише як фінансово-економічна, організаційно-політична та 

прагматична, а й у епістемологічному (знанієвому) та методологічному 

(діяльнісному) вимірах.  
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РОЗДІЛ ІІ. Науковість знань та досліджень 

 

2.1.    Проблематизація виробництв знань в університеті 

 

При розгляді питань місця та ролі науки в університетах було зазначено, що 

наука – важливіша складова його місії та діяльності. Однак уявлення щодо самої 

науки виявились не настільки чіткими, щоб можна було створювати єдину її 

концепцію. Слід зазначити, що фактично панує уявлення, відповідно до якого 

значну частину виробництв знань вважають наукою, що робіть форми наукового 

пізнання занадто нечіткими. Це, з одного боку, відтворюється у неадекватному 

менеджменті самої науки, а з іншого – у некоректному ставленні до інших 

виробництв знань, що у соціально-економічній реальності веде до сумнівних 

заходів з організації, підтримки та суспільного усвідомлення науки. Таким чином, 

питання ідентифікації та демаркації наукового й інших видів пізнання стають 

соціально, економічно та організаційно важливими та актуальними. 

Потреба прояснення ситуації з наукою університетів є не лише загальною 

щодо ставлення до різних форм дослідницької діяльності у цих закладах та 

їхнього паралельного використання. Вона набуває також внутрішнього характеру, 

коли ми говоримо, що для науково-педагогічних працівників існують декілька 

видів наукової та суміжної діяльності, які відокремлюються не лише за метою та 

результатом, а й за властивостями отримуваних знань. Останнє, у свою чергу, 

суттєво впливає на зміст навчального процесу. 

Якщо б людство мало можливість розмежувати науку та суміжні види 

пізнання на практико-методичному рівні таким чином, наприклад, як це було 

зроблено для наукової та науково-технічної діяльності у Статті 1 Законі України 

«Про наукову і науково-технічну діяльність» [39], то завдання щодо демаркації 

можна було б вважати нескладним і непроблематичним. Але наш попередній 

аналіз показує, що справа цим не обмежується, а долаючи методичні неточності 

ми не отримуємо чіткого прийнятного рішення. Так саме, попереднє звернення й 
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до концепцій більш високого рівня абстрактності, включаючи дисциплінарну 

методологію та філософію науки, сприяє утворенню образу науки, але не дає 

критеріїв розмежування. Таким чином, доводиться говорити про проблему, 

філософську версію чи складову якої часто називають проблемою демаркації 

наукового та інших типів пізнання. 

Нас могли б задовольнити  філософські концепції щодо науковості, якщо б 

ми знали, яким чином застосувати їх на загальнонауковому, дисциплінарному та 

методичному рівнях. Дійсно, на методичному рівні наукова експертиза 

різноманітних запитів на виконання наукових досліджень, проектів та звітів, 

захист дисертацій постійно мають справу з поняттями «науковий результат» і 

«наукова новизна». Незважаючи на широке застосування термінів щодо 

науковості, виявляється, що при її оцінках вчені більш покладаються на власні 

інтуїції та достатньо спрощені настанови, ніж на строгий епістемологічний та 

методологічний базис. Тому доводиться говорити про проблему, яка постає перед 

нами у широкому спектрі завдань розвитку науки, зокрема й у випадку 

університетських досліджень та освіти. 

Дослідження питань ідентифікації та демаркації наукового знання та 

пізнання з іншими його типами доводить їх проблематичність. Існує багато норм, 

ознак, стандартів, критеріїв демаркації та їх систем. Але при уважному всебічному 

розгляді виявляється не лише те, що за певних умов їм відповідають не тільки 

наукові, а й інші знання. Окрім цього, для таких важливих норм як формальна 

несуперечливість, причинно-наслідкова пов'язаність, можливість дослідної 

перевірки тощо наукова зацікавленість підвищується  саме тоді,  коли з'являються 

їх порушення. Суперечливі теорії  не можуть бути позбавлені науковості та 

постають джерелом наукових проблем, навіть уточнення яких виявляється 

важливим для науки. 

В іншому плані, існує багато питань розвитку економіки та суспільства, що 

безпосередньо або опосередковано пов'язані із науковістю знання та діяльності. 

Питання науковості досліджень визначають суттєвий момент їх фінансової 
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підтримки, використання державних коштів і складають завдання наукової 

експертизи, що не так вже й тривіально вирішуються незважаючи на суттєві 

наявні методичні напрацювання. Неточності щодо віднесення до наукових 

окремих видів діяльності та організацій, що здійснюють дослідження, розмитість 

інституційного контуру науки веде до необґрунтованої підтримки одних і 

недостатнього забезпечення діяльності інших. Завдяки епістеміко-методологічним 

неточностям мають місце тенденції щодо розвитку «слабких версій» наукового 

пізнання, що межують з девіантною наукою та паранаукою.  

Достатньо відомі міркування навколо наукової підготовки студентів, 

аспірантів і докторантів у ВНЗ. Часто ці питання зводяться до того, чи мають 

учасники цієї підготовки визнані науковою спільнотою результати наукових 

досліджень, що є значною мірою справедливим. Але якщо йдеться про пізнання, 

навчання, дослідження, що кваліфікуються як наукові, дивним було б 

заперечувати необхідність наведення епістемологічних та методологічних підстав 

цього. 

Для того, щоб розпочати розгляд науковості знань та діяльності як 

проблеми, слід озброїтись  усвідомленням того, що являє собою проблема, як 

можлива проблематизація та якою саме повинна бути проблематизація знанієво-

діяльнісних інтелектуальних конструктів. 

 

2.1.1. Проблема і проблематизація 

 

Те, що обумовлює визначення проблеми і передує їй, часто розглядається як 

проблемна ситуація. За Л.Мікешиною [83,с.3] проблемна ситуація, як об'єктивний 

стан наукового знання, фіксується в системі висловлювань. Тим самим 

формується проблема, у якій суперечності та неповнота, що неявно містяться в 

ситуації, набувають явної форми. Визначаються основні наступні типи 

проблемних ситуацій:  

- розбіжність теорій з деякими експериментальними даними;  
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- конфронтація теорій;  

- зіткнення парадигм, дослідницьких програм, стилів наукового мислення.  

Це пов'язується з утворенням наступних концептуальних проблем:  

- розбіжність онтологічних схем (картин світу), що лежать в основі 

конкуруючих теорій;  

- суперечність теорії  світогляду і методологічним установкам наукової 

спільноти. 

Як вказує Е.Юдін [40,c.83], постановка проблеми не тотожна простому 

формулюванню запитання стосовно певної реальності. Справжня наукова 

постановка проблеми органічно поєднує два моменти: з'ясування неповноти 

знання, що склалося у певній галузі, та, хоча б у самому загальному виді, підхід до 

подолання цієї неповноти. Проблема повинна фіксувати як брак знання, так і 

визначати напрямок його подолання. Він зазначає, що саме на цьому етапі 

утворюються методологічні помилки, висуваються псевдопроблеми або 

ускладнюється отримання результату. При постановці проблеми основне 

методологічне навантаження лягає на критичну рефлексію, що дозволяє виявити 

вади в системі знання, а також на пошук нового підходу. 

Звернемо увагу на те, що К.Поппер пов'язував пізнання з проблемами, у 

яких він вбачав «напруженість між знанням і незнанням» [83,с.1], але така 

напруженість є ознакою для набагато більш широкого спектру проблемних 

ситуацій. Виникнення проблеми може бути пов'язано з наявністю знання про 

незнання  за відсутності будь-якої теорії. Доцільно згадати концепцію 

фальсифікування К.Поппера та І.Лакатоша [85], яка фактично пов'язана з 

постійним методичним сумнівом у гіпотезах і теоріях, що розвиваються. Такий 

сумнів визначає  певну проблемність як відношення до  процесу пізнання на всіх 

його стадіях, що є наслідком неостаточності результатів дослідження. При цьому 

проблемну ситуацію у розвитку існуючої теорії можна розглядати як певне 

загострення проблематичності конкретного дослідження. Але так само проблемна 
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ситуація може виникати за відсутністю знання з актуалізованої тематики або при 

визначенні перепони для пізнання чи іншої діяльності. 

Також навряд чи можна обмежитись тим, що у проблемі, як особливій формі 

знання, сутність його неузгодженості фіксується лише запитанням. Слід 

відзначити, що певне знання про незнання, суперечність конкуруючих теорій 

можуть бути висловлені як констатації, при цьому відсутність явно сформованого 

запитання не позбавляє ситуацію проблематичності.  Це також справедливо для 

тих проблем, що самою своєю постановкою являють результат досліджень 

[83,с.4], які треба не вирішувати, а  враховувати. Проблема як неявне запитування 

може мати потужнішу виразову силу, більш повно говорити про свій зміст ніж 

чітко сформоване запитання. Точність запитань і відповідей більш характерна, 

мабуть, для фрагментів потенційно розв'язуваних  задач, процедур та операцій, 

ніж для проблем, що являють невизначеність. 

Як відзначається у Філософському енциклопедичному словнику [86,с.524], 

проблема – це клас завдань, що потребують практичного розв'язання в 

нестандартних умовах, чи евристична ситуація, яка пов'язана з неоднозначністю, 

можливістю альтернативних рішень. Для наукової проблеми характерне 

усвідомлення суперечностей між знанням і дійсністю або суперечності у самому 

знанні. Коли знання несумісне саме із собою, проблема набуває форми антиномій і 

парадоксів. 

Наведене корисно доповнити міркуваннями  В.Чуйка, який зазначає, що 

через проблеми розгортається висхідне фундаментальне протиріччя процесу 

пізнання: протиставлення досягнутого рівня пізнання і нового [87,с.132]. Тільки з 

виявленням об'єктивності суперечності та парадоксу виникає свідомо визначена 

проблема як знання про незнання. Визначення проблем не беруться безпосередньо 

з процесу споглядання буття, а є результатом усвідомлення, наслідком рефлексії 

самого себе [87,с.70].  Усвідомлена та осмислена проблема визначає коло 

властивостей, якими людина має цікавитися, вважати для себе істотними, 

обґрунтовано залишаючи інші поза своєю увагою як другорядні [87,с.80]. 
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В іншому філософському словнику [88] В.Мацкевич вказує, що термін 

«проблема» вживається як мінімум у трьох смислових значеннях:  

- як перепона в діяльності, неподолана наявними засобами та методами; у 

цьому сенсі проблема характеризує не саму перепону, а суб'єктивне відношення 

діючого до неї;  

- як «вчене незнання» або знання про незнання;  

- як зіткнення двох внутрішньо несуперечливих знань про одне й те саме. 

Розглядаючи проблему як знання про незнання, Г.Щедровицький вказує 

[89], що проблеми підвідомчі лише методології і для кожної проблеми слід 

будувати особливу програму методологічних досліджень і розробок. Складно 

вважати методологічними такі оцінки проблем, як правильність, осмисленість, 

припустимість, практична і теоретична значущість [83,с.4]. Це, безумовно, 

стосується й ситуації, коли  проблема ще не визначена, а тому йде широкий пошук 

і розглядаються конкуруючі пропозиції щодо проблем. 

У наведених визначеннях поняття проблеми постає дещо багатозначним, що 

відбиває традиції різних суспільних практик та наукових дисциплін. Тому 

спробуємо уточнити це поняття таким чином, щоб воно слугувало відправним для 

нашого формування епістеміко-методологічного підходу до проблематизації, 

тобто представляти проблему у знанієвому та діяльнісному вимірах.  

На наш погляд, епістеміко-методологічна проблема – це  утворене  у 

рефлексивному критичному усвідомленні конструктивне знання: 

- щодо неможливості здійснювати певну діяльність відомими методами та 

засобами, отримувати від неї бажані результати; 

-  про перепону, яка заважає здійсненню діяльності у бажаному аспекті; 

-  про незнання або про неповноту знання; 

- про неузгодженість фрагментів знань (положень, теорій, концепцій), які, 

тим не менше, на даний час визнаються такими, що відповідають існуючим 

нормам і критеріям; 
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- про якості фрагментів знань, що потребують зосередження на якихось 

ознаках, але залишаються принципово розмитими. 

Переходячи до співвідношення проблеми і проблематизації, зазначимо 

наступне. 

1. Опис, який представляє проблему, повинен претендувати на високий 

ступінь обґрунтованості та довіри, відповідати ознакам знання. 

2. Знання  «проблема» у загальному  випадку не може бути позбавлене 

незавершеності, але можна припустити, що ми маємо справу як з «вичерпними», 

так і «невичерпними» проблемами.  

3.  Навряд чи доцільно вважати, що проблема завжди повинна містити у 

своєму описі  шляхи власного подолання.  

4. У найбільш загальному випадку, проблему доцільно знати, враховувати 

для того щоб її вирішувати чи обходити, свідомо «співіснувати» з нею.  

5. Жодне з альтернативних рішень проблемних ситуацій не має остаточної 

переваги над іншими, немає також ніяких підстав вважати запропоновані 

альтернативи вичерпними. 

6. Проблема народжується  за допомогою  рефлексивного механізму 

проектування, але не може завершитись лише констатацією знання про незнання 

чи запитанням. Як рухомі фрагменти  знання, проблема і механізм її проектування 

розгортаються далі спільно, впливаючи одне на інше.  

7. Механізми проектування проблем та їх груп можна розглядати як 

проблематизацію і значною мірою відносити до корпусу методології. У той же 

час, проблематизація має ціннісні, дисциплінарні та інші виміри. 

У типовому сучасному розумінні [88], проблематизація – це форми і методи 

постановки та застосування проблем у мисленні. Проблематизація визначається 

через трактовку смислу і функції проблеми в діяльності та мисленні.  

За наведеним М.Мажейко [90,с.801], проблематизація – це поняття, що 

фіксує у своєму змісті феномен перетворення  соціокультурних явищ на предмет 

рефлексивного осмислення і раціонального аналізу. За М.Фуко – це сукупність 
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дискурсивних і недискурсивних практик, що вводять дещо у гру істинного і 

хибного та конституюють цю гру в якості об'єкта думки. Проблематизація має 

місце тоді, коли певний феномен, що не був предметом роздумів,  «раптово 

починає ... становити для суб'єкта проблему, змушує його ставити запитання, 

мучитися сумнівами». Основою цього стає нова внутрішньо обумовлена 

інтерпретація явищ. Процедура проблематизації виводить культурний процес до 

нового розуміння тих чи інших явищ. 

І.Ардашкін [91,с.148-150] зазначає,  що Фуко застосовував проблематизацію 

як прийом, за допомогою якого можна досягти неоднозначної трактовки того чи 

іншого знання, явища, предмета. Проблематизація розглядається як основа 

постановки проблеми, більш глибока  структура утворюючої проблему 

пізнавальної діяльності. Визначення проблеми має на меті її подолання, тоді як 

цінність проблематизації – вже у виявленні сумнівного, що потенційно у своєму 

розвиткові буде  вести до постановки проблем і відмежування від псевдопроблем. 

Відзначимо разом з автором наведеного міркування, що для поняття науки  

залежність від соціокультурних основ веде до його «інфляції», але не «смисл 

перегляду наукових критеріїв і принципів», а знання про необхідність такого 

перегляду можна охарактеризувати як проблематизацію.  

В.Чуйко вказує, що шлях до нових проблем – «перебування в царині 

усвідомленого незнання», але при цьому існує те, «що змістовно виявляє 

свідомості наявність невідомого» [87,с.92]. Наукові проблеми виникають не 

хаотично, а як наслідок «осмисленого відношення фахівця до існуючих знань, 

системи наукового знання» [87,с.132]. «Предметизована визначеність виключає з 

поля наукового розгляду незліченну кількість псевдопроблем, оскільки зводить 

проблему до форми, що уможливлює перевірку дослідом, науковим 

спостереженням, співставленням із науково обґрунтованим  доведеним знанням» 

[87,с.133]. 

Розглядаючи доповідь Г.Щедровицького  «Проблеми і проблематизація в 

контексті  програмування процесів вирішення задач» [89], ми знаходимо низку 
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думок щодо проблематизації. Він зазначає, що для завдання проблемної ситуації, 

формулювання проблем слід увійти у рефлексивну позицію та звернутись до 

структурних представлень діяльності й мислення, визначити, які елементи та 

компоненти відомі, а які – ні. Запитання провокують, ініціюють вихід до процесу 

проблематизації. Почати проблематизацію – це сформулювати якомога більшу 

сукупність проблем. Якщо ми застосовуємо для проблематизації схему наукового 

предмету, то з'являються проблеми фактичного матеріалу, моделей, методів, 

засобів, систематизації та практичного застосування знань тощо. Кількість 

проблем визначається складністю схем мислення й діяльності, які ми залучаємо у 

якості основ для проблематизації, вона залежить від того, що ми знаємо та вміємо. 

Як слідує з наведеного,  проблематизацію розглядають як започаткування 

проблем, але чи закінчується вона їх постановкою – у публікаціях залишається 

відкритим. Інколи від проблем не відокремлюють завдання, для вирішення яких є 

визначені цілі, переважна більшість даних та достатньо зрозуміла послідовність 

виконання  операцій.  Для нашого дослідження більш цікавим буде розгляд 

проблематизації «з початку», коли навіть «знання про незнання» не є достатнім 

для визначення проблеми. 

Однак у випадку проблематизації поняття «науковість» (знань чи діяльності) 

ситуація дещо інша: попереднє пізнання визначило певні конструкти як критерії 

науковості, що не були такими або втратили властивість бути критеріями у 

процесі розгортання пізнання. Проблематизуючи науковість, ми не починаємо 

спочатку, а діємо спираючись на негативний результат. 

Припустимо, що результатом проблематизації є визначена проблема  - 

усвідомлене знання про незнання. Зрозуміло, що на початку проблематизації ми 

не маємо цього знання повністю, але у нас повинне бути таке, що «являє 

свідомості наявність невідомого». Тобто ми маємо певне знання для того, щоб 

вказати:  десь тут є  перепона пізнання (чи іншої діяльності), парадокс або 

відсутність знання про предмет. Переведення, розгортання зазначеного «певного 
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знання»  у зміст проблеми  – це те, що здійснюється у  межах процедури 

проблематизації. 

Процедуру проблематизації  можна вважати  завершеною, якщо її 

здійснення призвело до визначення, встановлення проблеми як нової сутності. Це 

дає можливість перейти до оцінки проблеми, її місця у корпусі знання та 

діяльності, розпочати пошук шляхів її вирішення, подолання. Виникає нова мета 

та відбувається зміна основної діяльності в окресленому предметному полі, 

перехід від проблематизації до вирішення проблеми. Але потреба у вдосконаленні 

форм і змісту проблеми, пошук близьких конкуруючих і більш досконало 

визначених, а інколи й радикально по-іншому поставлених  проблем у тій  самій 

області знань, стимулює продовження проблематизації вже як процесу, що 

супроводжує розгортання досліджень власне за проблемою.  

Якщо проблема  - конструкт знання та сутність, що має самостійну цінність 

та є підставою для проектування програми досліджень  або вдосконалення певної 

практики, то проблематизація може розглядатись як процес формування та 

супроводження розвитку проблем.  

Схожий за змістом підхід запропоновано М.Елвессоном та Й.Сендбергом 

[92] щодо генерації дослідницьких запитань на основі проблематизації, яка 

розглядається як специфічна стадія у дослідженні. Автори цієї роботи 

застосовують проблематизацію як засіб радикального виклику існуючій теорії, 

опису предмета дослідження, намагаючись сформувати «нові більш цікаві та 

впливові теорії» [92,с.5]. В їх застосуванні проблематизація піддає сумніву 

очевидні припущення та сам предмет досліджень. З проблематизацією 

пов'язуються внутрішні, парадигмальні, ідеологічні припущення, а також  

«припущення поля» (field assumptions) – припущення дисциплін та галузей 

пізнання. Останні, на думку авторів роботи,  відображають центральні аспекти 

первинного розуміння особливостей предмета різними «школами мислення». 

Саме первинне розуміння й стає предметом сумніву і проблематизації, зокрема 

очевидні положення, сталі поняття та описи парадигм [92,с.12]. 
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У якості парадигмальних розглядаються припущення типу онтологічних, 

епістемологічних і методологічних. Наприклад, піддаючи сумніву припущення 

раціоналістичної школи, Сендберг сформував нові щодо питання дослідження 

професійної компетентності  [92,с.11]. 

Розглядається п'ять аспектів, які вважаються головними для 

проблематизації:  

- ідентифікація та артикуляція припущень основної існуючої теорії;  

- оцінка артикульованих припущень;  

- розроблення нових припущень щодо предмету для спростування існуючих;  

- розгляд пропозицій у стосунках з аудиторією;  

- оцінка альтернативної основи припущень. 

Зазначається, що проблематизація не повинна розглядатись як лінійна 

послідовність операцій, а також не може бути зменшена до механічної чи 

аналітичної процедури. Вона повинна стимулювати рефлексивне 

проблематизуюче мислення [92,с.37]. 

Звернемо увагу на те, що проблематизація у наведеній роботі 

застосовується, в основному, як метод формування нових запитань досліджень, що 

розглядаються як альтернативні до існуючих теорій або наявного бачення світу.  

Таким чином береться до розгляду не  «знання про незнання» у його початковому, 

нерозвиненому вигляді, а щось вже наявне.  У той же час, мова не йде про 

проблематизацію як таку, що органічно поєднана із розвитком проблеми за 

основними для неї завданнями.  

Оскільки дослідження у загальному випадку має справу із потенційно 

невичерпним об'єктом, предметом та їх суб'єктивним баченням дослідниками, то 

відповідна теорія сама виступає джерелом аномалій і парадоксів. Якщо вважати, 

що методичний сумнів -  «нормальна» установка свідомості сучасного 

досвідченого вченого, то проблематизуюча діяльність постає вмотивованою 

складовою будь-якого дослідження. Проблематизація виникає не лише як 

результат штучно ініційованого реконструктивного погляду на предмет 
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дослідження,  а як єдність цих дій дослідника з «готовністю» предмету – 

наявністю проблемної ситуації, висвітленої знанням. Вона постає як процес, що 

може вимагати значного обсягу досліджень і бути тривалим у часі, який повинен 

координуватись із розвитком основної теорії. 

Наведений розгляд дає підстави вважати, що проблематизація – це форма 

пізнання, яка має наступні складові. 

1.Локалізацію потенційно або визначено проблемної ситуації, аналіз 

наявного знання, первинне формування  «знання про незнання». 

2.Визначення області проблематизації - окреслення предметного поля, 

області знань та діяльності, у якій буде розглядатися проблемна ситуація, 

формуватиметься проблема. 

3.Збір, аналіз і систематизацію даних в області проблематизації. 

4.Формування положень проблеми, її доповнень та альтернатив. 

5.Оцінка проблемних положень, визначення структури, складу та змісту 

основної проблеми, ідентифікація конкуруючих та суміжних проблем. 

6.Розгортання опису обраної проблеми до можливості визначення в її межах 

цілей потенційно розв'язуваних програм і проектів досліджень, інших видів 

діяльності, задач, завдань тощо. 

7.Розвиток, розгалуження основної проблеми, висунення, підтвердження та 

спростування суміжних і альтернативних проблемних положень.  

8.Деконструкція проблеми та заміна її на місці основної у даній області 

проблематизації більш коректною, перспективною, цікавою. 

Перші п'ять  етапів можна вважати ядром проблематизації, вони 

узагальнюють те, що  часто відносять до процедури проблематизації.  Починаючи 

з пункту 6, проблематизація відходить на другий план у процесі дослідження, 

відбувається як його супроводження. 

Наведене не являє собою єдино можливий регламент проблематизації. 

Однак, запропонований опис, на наш погляд, може сприяти перетворенню 

неповністю усвідомлюваного процесу  на більш свідому діяльність. 
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У суб'єктивному аспекті пізнання ідентифікація проблематизації виступає як 

джерело формування установки свідомості дослідника на відслідковування не 

лише проблемних ситуацій, а й оцінювання можливості їх виникнення. Можна 

припустити, що проблематизація як форма мислення здійснюється у свідомості та 

підсвідомості підготовленої людини постійно. У період несуперечливого та 

непроблематичного пізнання проблематизаційна складова мислення поповнює за 

його рахунок свій арсенал у «фоновому режимі», використовуючи будь-яку 

корисну інформацію. При усвідомленні зростання проблематичності пізнання 

проблематизаційна складова залучається до основного потоку дослідження, 

опрацьовуючи незначні перепони та некоректності. У випадку виникнення 

суттєвої перепони дослідження, мислення, що проблематизує, повністю бере на 

себе основні дії до завершення формування проблеми. Після цього відбувається 

перехід у режим супроводу розвитку проблеми, у якому проблематизація за 

необхідністю «викликається» в основний процес мислення-дослідження. 

Зупинимось на аспекті  проблематизації, що виступає одним із центральних 

у роботі [92,с.37], а саме на тому, що вона застосовується на пошуку 

альтернативних до основної проблеми питаннях досліджень. Як правило, 

міркування щодо альтернатив зосереджувались на їх пошуку у дисциплінарному 

проблемному  полі знань, інколи – у міждисциплінарному. Нами було показано, 

що пошук альтернативних описів проблем, проблемних питань постійно 

супроводжує процес дослідження. Тому проблематизація у наведеній формі не 

виглядає радикальним методом прискорення одержання бажаних результатів у 

порівнянні із послідовним застосуванням вченим методичного сумніву. 

На наш погляд, поповнення арсеналу проблематизації лежить на поверхні її 

розгляду у методологічному вимірі. Маються на увазі відомі рівні методології, що 

використовуються для її структурування.  
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2.1.2. Рівні методології та епістемологічний вимір 

 

Як відомо, Е.Юдін пропонує [40,c.65-68] наступну загальну схему рівнів 

методології. 

Вищий рівень утворює філософська методологія, при цьому вся система 

філософського знання виконує методологічні функції. Філософське знання працює 

у науковому дослідженні не ізольовано, а у тісному взаємозв'язку з іншими 

рівнями. 

Другий рівень методології – рівень загальнонаукових принципів і форм 

дослідження, концепцій, що виконують методологічні функції для всіх або 

декількох наукових дисциплін. 

Третій рівень – дисциплінарна методологія, сукупність методів та засобів 

дослідження у межах певної дисципліни. Враховуючи диференційованість науки, 

можна говорити окремо про методологію фізики, біологічного дослідження, 

методологію педагогіки тощо. 

Останній рівень утворює методика і техніка досліджень – набір процедур, 

що забезпечують отримання достовірного емпіричного матеріалу та його 

опрацювання. На цьому рівні методологічне знання спеціалізоване, має суто 

нормативний характер. На наш погляд, до цього ж рівня слід віднести 

організаційно-методичні заходи з підготовки проектів досліджень, впорядкування 

наукових матеріалів для звітів та публікацій тощо. 

Для того, щоб скористатись наведеними рівнями методології при здійсненні 

проблематизації, необхідно зробити наступні уточнення. По-перше,  

представлення предметів дослідження на цих рівнях, звичайно, залежатиме від 

наявності або доцільності утворення відповідного знання без зайвого множення 

сутностей. По-друге, якщо певний предмет дослідження представлений на 

декількох рівнях методології, то й пов'язана з ним  проблематизація також буде 

мати можливість і доцільність здійснюватись на цих рівнях.  



 123 

Ознакою доцільності застосування методологічних рівнів при 

проблематизації може слугувати те, що такий підхід забезпечує формування 

проблеми як пакету підпроблем, що корисно при її усвідомленні та є певним 

кроком на шляху вирішення. 

Звернемо також  увагу на те, що із позицій методології четвертий рівень 

навряд чи доцільно розглядати як такий, що містить лише набір  процедур 

методики і техніки дослідження. Якщо цей рівень найнижчий у методологічній 

ієрархії, то він повинен бути набагато ширшим - представляти методи, засоби та 

методики  суспільних практик, донаукових і ненаукових  видів діяльності, 

повсякденного  пізнання тощо  у поєднанні з початковими аспектами наукової 

методології, зокрема щодо отримання емпіричного матеріалу. З наведеного також 

випливає, що й методологічне  знання на цьому рівні може мати не лише 

спеціалізований та нормативний характер, оскільки пов'язане із філософським не 

лише через ієрархію наукового пізнання, а й безпосередньо та через ненаукові 

форми. Методологічне знання цього рівня  повинне відтворювати різноманітні 

приписи та пропозиції для суспільних практик, забезпечувати інтерфейс між 

науковим та іншими видами знання як утворюючи певну складову емпіричного 

базису науки, так і інтерпретацію його абстракцій, ідеалів та узагальнень у 

професійних діяльностях. 

Так само, розглядаючи наведену методологічну ієрархію з позицій 

проблематизації, ми додаємо вагомості ствердженню, що найнижчий її рівень слід 

розглядати як  широке «вмістилище», сферу повсякденного пізнання, суспільних 

практик у поєднанні з первинними елементами наукової діяльності. Можливо, 

такий рівень слід визначити як практико-методичний у широкому розумінні  

понять. 

Таким чином, із відповідними змінами сукупність методологічних рівнів 

можна розглядати як ієрархію, що містить наступні рівні проблематизації: 

філософський, загальнонауковий і міждисциплінарний, дисциплінарного 

наукового пізнання, а також практико-методичний. 
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Важливість рівнів проблематизації неможна вважати пов'язаною з їх місцем 

в ієрархії.  Проблема на практико-методичному рівні представляється найбільш 

просто, але при цьому й формується у найбільш загальному вигляді поруч із 

визначенням і розмежуванням напрямів мислення та діяльності.  

Починаючи проектування наукового дослідження за  проблемою і 

тематикою, ми визначаємо їх актуальність, об'єкт і предмет, стан досліджень, мету 

та основні завдання, очікувані наукові результати тощо. Це здійснюється не лише 

на дисциплінарному чи міждисциплінарному, а й на практико-методичному рівні, 

що має  підстави. По-перше, утворюючи опис дослідження на практико-

методичному рівні, ми переконуємось у  коректності цього першого кроку 

проектування робіт, зрозумілості запропонованого за нормами простоти, виразної 

сили, цікавості, цілісності, гармонійності тощо. По-друге, такий опис найбільш 

зрозумілий особам, які не є фахівцями з питань відповідного наукового напряму, 

але мають певним чином сприяти та супроводжувати проект, що має велике 

науково-організаційне значення. 

 Проект у такому вигляді піддається експертизі: загальнометодичній – на 

практико-методичному рівні, фаховій – на дисциплінарному або 

міждисциплінарному. Якщо проект за напрямом досліджень стосується загальної 

методології, теорії пізнання, епістемології та філософських проблем, то на 

практико-методичному рівні він буде представляти свою певну проекцію, що, тим 

не менш, повинна зберігати ядро  смислу. Процедура наукової фахово-методичної 

експертизи може бути дуже корисною не лише для основного дослідження та 

процесу його проектування, а й становити важливу складову проблематизації, 

виявити коректність постановки проблем, уточнити їх та спростувати 

псевдопроблеми. 

Е.Юдін вважає [40,c.67], що до рівня загальнонаукових принципів і форм 

дослідження можна віднести концептуальні системи ряду розділів математики (він 

відносить їх до дисциплін прикладної математики), теоретичну кібернетику, 

загальнонаукові прийоми – ідеалізацію, формалізацію, моделювання тощо. Він 
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зазначає, що  специфікою розроблюваних на цьому рівні проблем є їх відносна 

байдужість до предметного змісту та апеляція до загальних рис наукового 

пізнання. 

На наш погляд, саме на загальнонауковому рівні значною мірою повинна 

бути представлена епістемологія як наука про проблеми, пов'язані зі створенням 

знання, його аналізом, відокремленням від інших схожих сутностей, про його типи 

і види, норми, критерії ідентифікації та демаркації знання різних типів, зокрема 

критерії та норми науковості знання. Зосередження епістемологічної тематики не 

лише на філософському рівні, що відповідає певним традиціям, а й на 

загальнонауковому пояснюється тим, що проблеми науковості знання і діяльності 

вже давно стали проявляти себе як аспекти організації науки, її нормативно-

правового, фінансового,  інформаційного забезпечення, соціальної політики тощо. 

Продовжується й розвиток концепцій соціальної епістемології, її складових, що 

мають прикладне значення. Таким чином епістемологія вже достатньо вагомо 

представлена не лише на філософському, а й на інших рівнях проблематизації. 

Навряд чи варто в обмеженому описі коментувати складові філософського 

рівня проблематизації, якщо погодитись з Юдіним стосовно методологічної, а в 

нашому випадку й епістеміко-методологічної ролі  філософії. Можна лише 

зазначити, що проблеми філософії дуже часто належать не до тих, що  підлягають 

вирішенню, подоланню, а являють свою цінність вже у розвитку та усвідомленні.  

Завжди, коли йдеться про проблему, ми розуміємо, що ця сутність 

представлена певним описом, який являє собою знання. Можна говорити й про те, 

що деякі проблеми будуть зосереджені на одному чи декількох рівнях і не 

становлять підпроблем на інших. Але завжди ці описи представляються тим, що 

кваліфікується як знання. При цьому описи повинні бути неконфліктними з  

масивом знання відповідного рівня. 

 Звичайно, можна говорити про епістемологічний аспект проблематизації як 

один з потенційно присутніх у загальнонаукових і філософських дослідженнях. 

Оскільки проблематизація пов'язується з пошуком якомога ширшого спектру 
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аспектів проблеми, то у полі зору цілком природно знаходиться епістемологічна 

тематика. Вона, зокрема, стосується проблемних ситуацій, у яких бажано 

розмежувати знання та суміжні сутності, наукове знання з іншими його типами, 

відокремити наукові види діяльності за їх основним результатом, визначити 

науковість предмету та інші епістемічні якості [93]. Оскільки при цьому предмет 

розглядається не просто у двох вимірах – методологічному та епістемологічному – 

а в їх тісному поєднанні, можна вважати таку проблематизацію епістеміко-

методологічною. 

Але, на наш погляд, існують й інші підстави. Як зазначає І.Касавін [94,с.11], 

сьогодні можна говорити про те, що наукове пізнання не лише не є універсальним, 

а й являє собою «вироджений випадок» і саме тому наука здатна утворювати 

корисні для практики  результати. Сучасна ситуація у теорії пізнання знов 

звертається до класичної орієнтації на аналіз цілісного пізнавального відношення, 

але вже на новому рівні. Ця цілісність являє собою внутрішнє різноманіття знання, 

кожен тип якого проявляє притаманні йому властивості, знаходить сфери 

застосування, форми обґрунтування та критерії доцільності. 

Користуючись наведеним, можна припустити, що декомпозиція опису 

предмета за рівнями методології та проблематизації буде супроводжуватись і 

розгортанням знання у спектрі його типів, якостей та властивостей. А коректне 

звернення до  різних типів і видів знання вимагатиме пояснень щодо їх 

ідентифікації та демаркації, особливостей створення та використання. Таким 

чином звернення до епістемології стає не лише корисним, а й необхідним. 

Наведене у нашій роботі  можна розглядати як представлення формування 

підходу до проблематизації досліджень та діяльності, що засновується на 

застосуванні ієрархічного структурування їх предметів за рівнями методології у 

поєднанні із визначенням особливостей утворення спектру типів і видів знання. У 

той же час, запропоновано  послідовність етапів проблематизації, її структуру, 

складові, особливості процесу та форми, що можуть бути прототипами процедур і 

операцій у конкретному застосуванні. Тому можна говорити про те, що визначено 
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й метод епістеміко-методологічної проблематизації як систематизовану форму 

підходу. 

 

2.1.3. Епістеміко-методологічний підхід до проблематизації 

 

Застосовуючи запропонований епістеміко-методологічний метод 

проблематизації до конкретного предмету дослідження, ми формуємо щось схоже 

на матрицю складових проблеми, де строками є епістеміко-методологічні рівні 

проблематизації, а стовбцями –  соціогуманітарний, економічний, інформаційний, 

інституційний, організаційний та інші виміри формування проблем. Застосування 

такого засобу залежить від того, наскільки можливою, доцільною та цікавою є 

відповідна декомпозиція предмета дослідження. 

Наш підхід до проблематизації визначено на основі достатньо загальних 

положень і може широко використовуватись у сфері науки та інших суспільних 

практик. Але найбільш ефективним він може бути для проблемних ситуацій, у 

яких має місце явна залежність пізнання предмету дослідження від представлення 

його на різних рівнях методології та проблематизації,  від якостей, властивостей та 

характеру пов'язаного з ним знання (наприклад, його науковості), а також  від 

особливостей діяльностей щодо його отримання, їх інновативності та 

продуктивності. 

На наш погляд, метод епістеміко-методологічної проблематизації доцільно 

застосувати: 

- до аналізу проблемних ситуацій науки у ВНЗ, формування університетів 

дослідницького, інноваційного та регіонального типів, суттєвим моментом яких є 

інтеграція споріднених видів діяльності, їх науковість, продуктивність та 

інновативність; 

- при визначені методів і засобів поглибленої наукової підготовки фахівців, 

що пов'язана з науковістю знань та досліджень; 
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- при формуванні навчальних курсів, що конструктивно застосовують 

поняття науки і науковості, знання, діяльності, досліджень та розробок, а також 

норми, методи та методики досліджень, їх проектування, експертизи тощо. 

Підготовка наукових, науково-технічних і науково-педагогічних працівників 

в університетах все далі буде вимагати не лише поглиблення пізнання окремих 

дисциплін та галузей знань, а й засвоєння накопичених людством соціокультурних 

цінностей, формування філософсько-методологічного стилю мислення. 

Останнього, нажаль, часто бракує випускникам ВНЗ країни. Наявна 

дисциплінарна, соціогуманітарна і  методологічна  підготовка студентів 

університетів країни, як правило, не забезпечує отримання ними суттєвих  

наукових результатів протягом навчання, про що свідчить незначна кількість їх 

наукових публікацій [95,с.252].  При цьому як наукова діяльність викладачів, так і 

науково-методологічна підготовка майбутніх фахівців постають як проблемне 

поле вітчизняної університетської  освіти. 

Підставою для проблематизації науковості підготовки фахівців також 

виступає все більше взаємопроникнення філософського, математичного, 

природничого, соціогуманітарного, конструктивно-технічного і проектно-

технологічного знання, їх  розгортання на засадах цілісності предмета пізнання та 

діяльності. Як відзначає К.Норріс [96,с.122], може здаватись, що між природничими, 

гуманітарними та суспільними науками мають місце значні розбіжності,  різні області 

об'єктів та види знання чи кращого розуміння. Однак, немає ніякої причини «у 

природі речей», чому фізичні та гуманітарні науки не повинні  збирати метафори з 

іншого дискурсу. Кращий засіб - позбавитись орієнтації на застосування норм 

науки, особливо фізики як привілейованого дискурсу або зразкової моделі для 

думки, що шукає істину. І якщо це означає інколи збирати підказки для ядерної 

фізики у теоретиків літератури або з мистецтвознавства у біологів, то це добре, 

тому що інакше ми будемо чинити опір новому революційному виклику старими 

способами мислення. 
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Проблеми загальнонаукової, методологічної та соціогуманітарної 

підготовки, їх розв'язання педагогічними методами і засобами знаходяться у полі 

зору фахівців. Наприклад, в роботі А.Роботової [97,с.28] відзначається необхідність 

проблематизації знань на основі звернення до філософських основ пізнання, 

порівняння позицій різних наукових шкіл та їх представників щодо форм мислення, 

основних понять курсу; без цього складно розкрити методологічні проблеми сучасної 

науки,  співвідношення природничо-наукової та гуманітарної методології.  

Розглядаючи питання наукової діяльності університетів країни, наукової та 

методологічної підготовки фахівців, відповідності сучасним потребам існуючих 

навчальних курсів на підставі аналізу ефективності наукової роботи студентів та її 

забезпечення, ми знаходимо цілу низку проблемних ситуацій [95]. У той же час, 

пояснення складнощів лише відомими чинниками залишають багато запитань. Все 

більше доводиться звертатись не лише до педагогіки, організації навчання та 

наукових досліджень, а до методології педагогіки [98] і далі до загальної й 

філософської методології та епістемології.  

На наш погляд, проблемне поле науки сфери вищої освіти  потребує 

уважного розгляду у методологічному та епістемологічному вимірах і проведення 

відповідних досліджень. Слід звернутись до пошуку нових епістеміко-

методологічних аспектів, що дозволять доповнити педагогічний, навчально-

методичний та науково-організаційний виміри проблематики розумінням 

типології знання і наукових видів діяльності, питань їх науковості, 

продуктивності, інновативності тощо. На наш погляд, це може надати можливість 

більш повно визначити наведені проблеми, знайти нові  рішення, дослідити тонкі 

та неочевидні моменти.  

Звернемо увагу на те, що при формуванні інтегруючого навчального курсу  

матриця проблематизації може бути застосована безпосередньо при визначенні 

проблемних блоків наукової підготовки фахівців. Більш того, елементи матриці 

проблематизації можна розглядати також як тематичні складові цього курсу. 

Пояснюється такий ефект тим, що будь-який навчально-науковий проект, який 
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розкриває поле проблем предметів навчання, виступає у якості рефлексивного 

метаопису цього поля у процесі викладання. Проблеми пізнання і діяльності 

симетричні проблемам власного викладання, тому що використовують одне й те 

саме поле знання предметів. 

Застосування епістеміко-методологічного підходу до проблематизації 

інтегруючого навчального курсу здійснюється в останні роки автором роботи у 

межах навчального курсу «Основи наукових досліджень», що викладається 

магістрантами фізико-математичних спеціальностей у дещо нетрадиційному 

вигляді. Навчальні форми курсу не лише містять представлення рівнів методології 

та проблематизації, а передбачають розгляд на них предметних сутностей, зокрема 

науковості,  типів знання й діяльності, понять та положень. Курс містить 

порівняння понятійних та номологічних основ математичного, 

природничонаукового та соціогуманітарного пізнання,  представлення наукових 

видів діяльності  не лише з епістеміко-методологічних, а й  соціогуманітарних 

позицій. 

Підсумовуючи, можна відзначити наступне. 

1. Виходячи з аналізу наявних проблемних ситуацій у науково-навчальній 

діяльності університетів, в роботі запропоновано епістеміко-методологічний 

підхід до проблематизації, що передбачає доповнення традиційних її вимірів 

(науково-організаційного, педагогічного, соціального, економічного тощо) 

врахуванням  особливостей реалізації наукових видів діяльностей, типів і 

властивостей утворюваного знання. 

2.   Розглянуто існуючі підходи до проблематизації та з'ясовано, що 

представлення її як окремої процедури, до якої симптоматично звертаються у разі 

виникнення проблемних ситуацій, не можна вважати вичерпним. Проблематизація 

фактично не може завершуватись визначенням проблеми, а повинна забезпечувати 

розвиток конкуруючих проблем, їх уточнення,  підтвердження, спростування та 

зміну.  Починаючись із розгортання знання про незнання,  проблемна ситуація 
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остаточно не вичерпується та не долається у дослідженнях, а розвивається у 

нескінченному процесі пізнання. 

3. Запропоновано метод епістеміко-методологічної проблематизації, що 

засновуються на представлені предметів пізнання на ієрархічних рівнях 

методології та  проблематизації у контексті структурування  фрагментів знання. 

Застосування рівнів проблематизації, утворення на них різних конструктів знання 

у поєднанні із розгортанням проблем у інших вимірах дає можливість говорити 

про певну «матрицю проблематизації» як форму представлення цього процесу. 

4. Наведено пропозиції щодо застосування епістеміко-методологічного 

підходу, зокрема при формуванні загальнонаукового  навчального курсу. Одним із 

центральних принципів такого курсу є розгляд предметів на всіх рівнях 

проблематизації в їх особливостях та єдності. 

 

2.2. Домінуюча сутність науки 

 

Постановка та дослідження проблеми науковості знань, діяльності, 

організаційних структур, які її здійснюють, повинна починатись із усвідомлення 

сутності науки, аналізу її існуючих форм. Феномен науки є інтелектуальним 

конструктом, що не існує поза свідомістю окремої людини та суспільства в 

цілому. Однак, сформоване протягом століть уявлення про науку набуло певного 

онтологічного змісту, існує у повсякденній реальності життєвого світу. Феномен 

науки настільки увійшов у буття суспільства, набув зв'язків з іншими уявленнями 

та поняттями, що може досліджуватись як рухома, але відносно стабільна 

сутність.  Тепер, якщо суспільство й продовжує конструювати образ та поняття 

цього феномену, воно мусить виходити з того, що у світі пізнання існують форми 

та структури, які утримують ядро образу науки відносно незмінним. Але це не 

означає, що навіть сталі уявлення щодо науки позбавлені проблематичності. 

Навряд чи є вчений, що не замислювався над поняттям «наука», оскільки це 

безпосередньо стосується його діяльності, а від так – і існування. Але багатьох 
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людей влаштовують ті смисли цього поняття, що панують на рівні повсякденних і 

методичних уявлень, а також поширених міркувань дисциплінарної науки. Але у 

нашому дослідженні ми виходимо з того, що феномен науки проблематизується на 

всіх чотирьох рівнях методології  - філософському, загальнонауковому, 

дисциплінарному та методичному [40,с.64-66] . При цьому, найбільш нас будуть 

цікавити перші два рівні, оскільки такий підхід і надає можливість розглядати 

феномен «ззовні».  

Як зазначає Дж.Ледімен у книзі «Розуміння філософії науки» (2002р.) 

[99,с.4], можливо, самим фундаментальним завданням для філософії науки є 

пошук відповіді на питання: «що таке наука?». Враховуючи статус науки, це 

питання має велике значення, і багато філософів намагалися надати відповідь, які 

переконання насправді наукові.  

Серед вітчизняних мислителів минулого, згадаємо твори І.Франка. Він 

вважав, що «наукою можна називати тільки пізнання законів і сил природи, які 

проявляються всюди і як завгодно» [100,с.32]. У той же час, він визначає науку 

«як злиття двох понять – знання і праці» [100,с.33]. Наука, на його думку, як і 

природа, єдина і нерозривна. «Коли ж ми говоримо про поділ наук, то аж ніяк не 

хочемо сказати, що наука насправді розпадається на окремі частини, які не мають 

між собою нічого спільного» [100,с.34]. Говорячи про поділ наук, він вважає це 

невмінням, слабкістю наших відчуттів. І.Франко відокремлює фізичні або 

природничі науки та антропологічні. Окремо він розглядає математику, яка «сама 

всім іншим наукам служить як допоміжний засіб, як матеріал» [100,с.36]. 

Незважаючи на те, що в роботах І.Франка представлена певна система 

уявлень щодо науки із загальнонаукових та практико-методичних позицій, він 

усвідомлює проблематичність цього феномену. Стосовно питання «що таке 

наука?», І.Франко відзначає [100,с.30] : «Здавалося б, на перший погляд, що немає 

нічого легшого, як дати відповідь на вище поставлене запитання. Але ж історія 

розвитку людства вчить нас, що протягом довгих віків тисячі мислячих людей 

давали найсуперечливіші відповіді на те запитання, розуміли науку в 
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найрізноманітніший спосіб і, виходячи з того розуміння, присвячували свої 

здібності, а не раз і все життя праці зовсім непотрібній і такій, що не має з 

справжньою наукою щонайменшого зв‘язку». 

Сучасне розуміння феномену науки можна почати досліджувати із 

практико-методичної інтерпретації цього поняття, що наведене в курсі «Основи 

наукових досліджень»  В.Сидоренка та П.Дмитренка [101]. Наука у роботі 

представлена як «соціально-значуща сфера людської діяльності», «діяльність для 

одержання нового знання» та сума «набутих на даний момент наукових знань». 

Автори вважають, що «науку також можна розглядати як: 

- специфічну форму суспільної свідомості, основу якої являє система знань; 

- процес пізнання закономірностей об'єктивного світу; 

- певний вид суспільного розподілу праці; 

- один з важливих факторів суспільного розвитку; 

- процес виробництва знань та їх використання». 

Достатньо відомими та авторитетними визначеннями науки є положення, що 

належать С.Б.Кримському та В.С.Стьопіну. 

За С.Кримським [86,с.410], наука – соціально-значуща сфера людської 

діяльності, що спрямована на виробництво та систематизацію знань про 

закономірності існуючого  засобами теоретичного обґрунтування та емпіричного 

випробування і перевірки пізнавальних результатів для розкриття їх об'єктивного 

змісту (істинності достовірності інтерсуб'єктивності). Вона є також соціальним 

інститутом, що поєднує вчених, наукові установи, експериментально-технічну 

базу, систему інформації та підготовки кадрів. 

Як зазначає С.Кримський [72], «наука дедалі більшою мірою виконує 

функцію свого роду «нервової системи» планетарної цивілізації, її скеровуючої 

ланки». Науку можна трактувати як соціальний інститут з його парадигмами, 

кодексом коректності, способами прийняття тверджень, корпоративних цінностей 

та специфічною мовою. Але з гносеологічного погляду наука визначається як 

«виробництво і систематизація знань про закономірності явищ і процесів засобами 
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теоретичного обґрунтування, емпіричного випробування та перевірки 

пізнавальних результатів для розкриття їх об'єктивного змісту». 

Відповідно до наведеного В.Стьопіним у Новішому філософському 

словнику [90,с.661], наука – це особливий вид пізнавальної діяльності, що 

спрямований на вироблення об‘єктивних, системно організованих і обґрунтованих 

знань про світ. Вона ставить за мету виявляти закони». «Предметний та 

об'єктивний спосіб розгляду світу характерний для науки, відрізняє її від інших 

способів пізнання». 

С.Кримський відзначає важливість поняття науки як соціального інституту, 

але фактично визначає ланцюжок «сфера – діяльність з виробництва і 

систематизації знань – знання певного типу», у якому знання та діяльність є 

визначальними. У визначенні В.Стьопіна домінують мотиви діяльнісного підходу 

[102,103], у межах якого, як правило, розглядаються форми, методи, засоби 

досліджень, що кваліфікуються як наукові. 

Діяльнісний підхід суттєво вплинув на положення документів з проблем 

організації науки. Зокрема, у Статті 1 Закону України «Про наукову і науково-

технічну діяльність» [39] (та у відповідному законі Російської Федерації [78]) 

наукову діяльність визначено як таку, що спрямовується на одержання та 

використання нових знань, а основними формами її вважаються фундаментальні 

та прикладні дослідження. При цьому йдеться про нові знання про закономірності 

розвитку природи, суспільства, людини, що співпадає з повсякденним та 

практико-методичним розумінням наукового знання, але саме поняття наукового 

знання не визначається. 

У навчальному посібнику «Основи методології та організації наукових 

досліджень» за редакцією А.Конверського [104,с.5-6] зазначено, що «наука є 

складною й багатомірною, тому однозначно номінувати її практично неможливо. 

Найбільш поширеними є два визначення науки, першим з яких є розгляд її як 

особливого виду пізнавальної діяльності, другим — як соціального інституту, що 

забезпечує функціонування наукової пізнавальної діяльності». «Наука має дві 
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важливих складові: систему наукових знань і систему наукової діяльності». 

Можна вважати, що знанням та діяльності відводиться паритетна роль у 

визначенні образу науки. 

Як зазначає О.Рубанець [105,с.57],  «значення розробки поняття «образ 

науки» полягає в тому, що сам образ та його розуміння визначають перспективи 

руху науки у певному напрямі». Автор вважає, що «в образі науки потрібно 

виокремлювати констатуючу і проективну складові».  «Фіксація рис сучасної 

науки у великій кількості взаємовиключаючих термінів надає концепту «образ 

науки» суб'єктно-оцінюючого значення». О.Рубанець також підкреслює наявність 

запиту на цілісність науки, що спирається на  «єдність науки, яка розглядалась як 

вияв єдності матеріального світу».  

У багатьох публікаціях фахівців у сфері досліджень науки і технологій 

відзначається, що в останні два десятиліття наука знаходиться на етапі 

трансформацій [106]. Автори «Довідника з соціалізації наукових і технологічних 

досліджень» [107,с.19] зазначають, що у світі відбувається перехід від 

індустріального до постіндустріального суспільства знань. Утворюються менш 

централізовані мережеві організаційні форми науки і технологій, відбувається 

глобалізація. У динамічних і невпорядкованих суспільствах знань наука, техніка, 

технології та інформація набувають якісно нового соціального та економічного 

значення. На розвиток світової науки і технологій впливають суперечливі фактори 

[107,с.18]  З одного боку, наука стає все більше політично, соціально та 

економічно значущою, технології розглядаються як ключові елементи успішного 

подолання глобальних проблем, вони суттєво впливають на суспільне життя. З 

іншого боку, в широких верствах суспільства і політичного керівництва росте 

недовіра до науки і техніки, повага поєднується із байдужістю. Тому людство 

вимагає, щоб науково-технологічна система була більш ефективною, підзвітною, 

націленою на результати, корисною для людей, економіки та промисловості.  

Зміни відбуваються й у традиційній складовій сфері науки, що здійснює 

більшу частину фундаментальних досліджень, яку закордонні автори часто 
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називають академічною, головним чином пов'язуючи її з університетами 

[108,c.751]. Відомий вчений Д.Займен вказував на те, що академічна наука є 

окремою людською культурою із власними правилами, традиціями та 

конвенціями. Ставлячи питання, що утримує академічних учених разом, він 

зазначав, що звичною відповіддю є «пошук істини». Але певна частина філософів 

науки вважає такий пошук ілюзорним, а саму науку складно відокремити від 

інших форм пізнання. Відзначимо, що і «постакадемічна наука» Займена [30,с.4], і 

концепції економіки знань все більш говорять не про пізнання, а про 

«виробництво знань», як сучасну технологізовану підсистему створення 

інтелектуального продукту. 

За Д.Займеном [108,c.751], навіть філософи науки не мають згоди у тім, що 

відокремлює науку від інших форм організованого знання.  Він вказує, що наука 

завжди приймала на себе атаки [109,c.1-2]. Вона поширюється і набуває все більш 

глибоке коріння, зачіпає питання, де її компетенції викликають великі сумніви, і 

відкриває себе все більше на основі добре обґрунтованої критики.  Моральною 

основою для захисту науки повинне бути чітке розуміння її природи та  

повноважень. Можна було подумати, що це розуміння вже широко поширене, 

особливо серед працюючих вчених. На жаль, це не так. Більшість людей, які 

думали про це взагалі усвідомлюють, що поняття всеперемагаючого 

інтелектуального "методу" - це просто легенда. Але вони не знають, як це можна 

виправити або замінити. Люди очікують раціональних рішень і радикальних змін 

у тому, як наука організована та представляється. Більш сучасна і переконлива 

«теорія науки» необхідна для цілого ряду інших причин. Місце науки в 

суспільстві - це не просто питання особистих переваг або культурної традиції: це 

окремий рядок у національному бюджеті. Люди очікують раціональних рішень і 

радикальних змін у тому, як наука організована та представляється. 

 Стосовно форми науки, Займен зазначає [109,c.4], що найбільш відчутним 

аспектом науки є те, що вона є соціальним інститутом. Вона включає в себе 

велику кількість особливих людей, які регулярно виконують певні дії, що свідомо 
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координуються в більш великі схеми. Хоча вчені-дослідники часто мають велику 

свободу в тому, що вони роблять і як вони це роблять, їх індивідуальні думки та 

дії мають науковий сенс лише у більших схемах. 

Відповідно до документу ОЕСР «Економіка, що заснована на знаннях» 

[110,с.21], система науки традиційно розглядалась як основний виробник нових 

знань. В економіці знань відмінності між фундаментальними та прикладними 

дослідженнями, а також між наукою і технологією стають дещо розмитими. Тому 

відбувається дискусія про те, чи буде  й надалі система науки основним 

виробником суспільно корисних знань. Ця дискусія пов'язується також із роллю 

урядів у фінансуванні виробництва різних видів знань. Із посиланням на роботу 

М.Гіббонса із співавторами 1994 року зазначається [57,с.22], що існують погляди, 

за якими для економіки знань вже не мають значення відмінності між наукою і 

технологіями. В результаті цього, традиційна база системи науки – дослідницькі 

інституції та університети – ніби то не можуть бути домінуючими у виробництві 

наукових знань.  

Оскільки у документах світових організаційних структур [110,с.8] аспекти 

проблеми виробництва наукових та інших корисних знань не лише згадуються, а й 

вважаються важливими та дискусійними, можна говорити про актуальність 

відповідного епістемологічного, соціального та методологічного дослідження. 

В роботі І.Ніінілуото [111,с.4-5] зазначається, що наука є джерелом 

когнітивних уявлень про світ і характеризується опорою на  науковий метод, який 

сам себе коригує. При цьому, наукова діяльність, як правило, не пов'язана з 

думками щодо «дотримання істини»: вчені пропонують гіпотези і виконують 

науково-дослідні програми у пошуку межі правильності своїх теорій. У разі успіху 

досліджень, отримуються попередні результати, в принципі завжди відкриті для 

подальшого перегляду в наступному. В цьому сенсі наука є «локальною системою 

переконань», яку можна порівнювати і зіставляти з іншими методами, що 

використовуються для отримання уявлення про світ: міфами, релігією, 

метафізикою та здоровим глуздом. Автор роботи відзначає, що науку можна 
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визначити як єдине легітимне джерело уявлень про реальність, але більш 

обережне формулювання говорить, що наука, як ми її  сьогодні знаємо, це кращий 

спосіб (або принаймні кращий, ніж будь-який інший) для утворення знань. Він 

зазначає, що значна частина поглядів і переконань нашого повсякденного 

здорового глузду, що отримані через надійні джерела інформації, можуть бути 

сюди включені, але у конфліктній ситуації перевага надається науці. 

Достатньо відомим став прецедент спрощеного нормативного визначення 

поняття «наука» суддею У.Овертоном штату Арканзас (США), що згадується, 

наприклад, у роботі О.Берда «Філософія науки» (1998 та 2006 рр.) [113,с.2]. Було 

визначено, що наукова теорія повинна бути пояснювальною і керуватися законами 

природи; вона повинна бути пояснювальною щодо законів природи та емпірично 

перевірюваною; висновки теорії мають попередній характер, не обов'язково є 

останнім словом; вона піддається фальсифікуванню. Аналізуючи наведене, О.Берд 

вказує, що корисним є не лише нормативно-правове визначення критеріїв 

віднесення знань до науки, а й те, що запропоновані положення представляють 

матеріал для досліджень. На нашу думку, запропоноване визначення корисне 

зокрема й тим, що проголошує спрямованість на пошук закономірного у світі, а 

також проголошує особливе розуміння наукових теорій як таких, що не 

встановлюють остаточну істину. Що стосується інших ознак, то вони достатньо 

притаманні розвинутим формам практично спрямованого людського пізнання, не 

виокремлюють науку та залишають проблему демаркації відкритою. 

В роботі Д.Шрейка із співавторами у висновку [113,с.134] зазначається, що 

наука являє собою систематичну, засновану на фактах дисципліну. Разом із тим, у 

роботі наводиться визначення, яке в одній зі справ надав Верховний суд США у 

1993 р.: «Наука не є енциклопедичною сукупністю знань про Всесвіт. Замість 

цього, вона являє собою процес внесення і уточнення теоретичних пояснень про 

світ, які підлягають подальшій перевірці та уточненню. Але для того, щоб 

кваліфікуватись як «наукове знання», висновок або твердження повинні бути 

отримані шляхом наукового методу. Пропоновані свідчення мають бути 
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підтверджені відповідними перевірками, тобто «вагомими підставами», на основі 

того, що відомо. Коротше кажучи, вимога, щоб свідчення експерта відповідало 

«науковим знанням», встановлює стандарт доказів надійності». 

У роботі «Що робить науку «науковою» С.Фучс зазначає [114,с.21], що 

перша серйозна складність у тому, що немає  єдиної  науки. Принаймні, єдність 

повинна бути введена в дію в якості змінної, а не фіксованої  заздалегідь і апріорі 

як постійна властивість сутності науки. Існують також значні відмінності між 

наукою переднього краю та її більш звичайної чи нормальної області. Науки 

змінюються з плином часу. Деякі з них, у яких часто здійснюються відкриття, 

змінюються дуже швидко, не приділяючи уваги філософським визначенням, 

критеріям, правилам методу. Дані підтверджують підозри, що єдність науки, є 

міфом і перебільшенням. Відбувається послаблення зв'язків між логікою і 

практикою науки. З'являються нові науки і спеціальності. Існують кластери 

досліджень, які ведуть себе таким чином, що порушують єдність. Науки більше 

схожі на клаптикову ковдру, ніж логічно єдину піраміду. Із посиланням на роботи 

Лаудана та Рорті,  автор робить висновок [114,с.22], що не існує узгодженого  і 

надійного філософського критерію або набору критеріїв, які зробили науку 

«науковою». Навіть у рамках філософії, зростає підозра, що сам пошук таких 

критеріїв може бути марним. Виявляється, що такі критерії змінюються з плином 

часу, вони неоднакові для різних наук.  Все це на шляху реальної науки, веде до 

невизначеності. Без сумніву, існують правила методу, але вони рідко призводять 

до виразних і ясних пропозицій для раціональності. 

Відомий  філософ С.Фуллер відзначає [115], що наука не є чітко визначеною 

діяльністю. Скоріше, це багато різних діяльностей, які, як правило, пов'язані 

більше з їх соціальним контекстом, ніж одна з іншою. У будь-який момент у своїй 

історії, науки могли б піти іншими шляхами. Кілька шляхів фактично були 

прийняті через політичні, економічні та культурні чинники. Сила науки 

засновується на трьох стовпах. Одним з них є соціальна організація. Інший – це 

спільні політичні дії щодо застосування результатів наукових досліджень у всіх 
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аспектах життя суспільства. Нарешті це контроль, який вчені продовжують 

здійснювати над тим, як про них говорить історія.  

Окреслимо певні підсумки. Аналіз публікацій з проблем філософії науки, 

зокрема, наведеного матеріалу, дає підстави вважати, що найбільш поширеними є 

уявлення про науку як: 

-  діяльність, головним чином, наукові дослідження; 

-  знання (корпус знань) певної якості; 

-  соціальний інститут.  

Із філософських позицій, протиставлення наведених форм науки доцільне з 

метою уточнення смислу та образу науки в її єдності та розбіжностях. При цьому 

розглядаючи сутності, що пов'язуються з людським конструктом «наука», навряд 

чи варто відкидати будь-які складові. 

Дещо іншу позицію доцільно займати у методологічному вимірі зважаючи 

на те, що у цьому випадку нам потрібні рішення, які можна використовувати на 

загальнонауковому та практико-методичному рівнях. Досліджуючи проблему 

науковості знань, діяльності, організаційних та інституційних форм, ми повинні 

знайти складові науки, які можна вважати первинними і ті, що є похідними. 

Процедура аналізу повинна виходити із наявності та розмежування наукової та 

ненаукової складових у досліджуваних формах. При цьому, можна йти шляхом 

поступових наближень та уточнень, оскільки на початку ми припустимо, що немає 

загальновизнаного критерію науковості будь-чого. 

Почнемо із «соціального інституту». Достатньо сильною абстракцією було б 

вважати, що окремий вчений, група вчених чи інша їх спільнота, наукова установа  

здійснюють виключно наукову діяльність і одержують лише знання відповідної 

якості. Навіть вирішуючи свою основну задачу щодо отримання нових наукових 

результатів, група вчених здійснює суміжні діяльності, технічну, методичну, 

організаційну, а науковість результатів їх досліджень дуже чисто потребує 

експертизи та аналізу в конкурентному середовищі світової наукової спільноти. 
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Складно визначити типову ідеальну соціальну організаційну форму,  що втілювала 

б основний зміст сутності «наука». 

Припустимо, що наукова діяльність дійсно може бути представлена 

фундаментальними та прикладними дослідженнями відповідно до їх визначень у 

Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність» [39] та у 

«Керівництві Фраскаті» [116,с.77]. Тоді виникає запитання, чи можемо ми 

визначити якість, характер та властивості діяльності як наукової без 

кваліфікування наукового знання, як її бажаного результату? Якщо це так, то існує 

фрагмент діяльності – сукупність дій, процедура, метод, - застосування яких 

гарантовано веде до отримання знання, що може бути кваліфіковано, як наукове. 

Але, як відомо,  існують методи, які використовуються для отримання знання, яке 

претендує на науковість, у той час як немає методу, що гарантує отримання 

наукового знання.  

Стосовно науковості знань, з наведеного огляду наукових публікацій 

випливає, що не існує узгодженого  і надійного  критерію або набору критеріїв 

науковості.  Тим не менш, саме знання певної якості є результатом наукових 

досліджень, а головним результатом наукового дослідження вважається не 

застосування наукового методу, а одержання наукового результату, що 

характеризується науковою новизною. Окрім цього, саме наукове знання виступає 

результатом діяльності наукової спільноти та сутністю мовно-інформаційної 

природи, що підлягає застосуванню, передачі та вдосконаленню.  Тому 

створювати теорію науковості та її епістеміко-методологічну проекцію більш 

природно «від знання», ніж «від діяльності». 

У підсумку можна говорити про те, що у разі відсутності положень, що 

задовольняють строгим філософсько-епістемологічним вимогам до критеріїв 

науковості знань, ми  не позбавлені можливості визначити бажані та можливі 

[117] епістеміко-методологічні норми, які узагальнюють уявлення про науку.  
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2.3. Проблема науковості знань 

 

Серед  незаперечних культурних цінностей  важливіше місце належить 

системі знання, що кваліфікується як наукове. Шлях до економіки  знань і 

постіндустріального інформаційного суспільства значною мірою пов'язується із 

науковим знанням як інтелектуальним надбанням людства. Проблеми утворення, 

існування, типології, ідентифікації та демаркації знань містять як загальні 

питання, що є предметом філософії, епістемології та методології, так і цілу низку 

аспектів, що відносяться до наукових дисциплін та суспільних практик. За часів 

стрімкого зростання  ролі  знання як засобу створення та оновлення технологій, 

воно все частіше розглядається з позицій методології науки і техніки, але такі 

дослідження у пошуку глибинного підґрунтя все одно повертаються до філософії, 

гносеології та епістемології. Як вказує В.Петрушенко [118], «за реальних умов 

сучасного цивілізаційного процесу людина все більше починає мати справу не із 

деякою реальністю «самою по собі», а лише із реальністю когнітивно (через 

знання) сприйнятою та засвоєною». 

Незважаючи на великі досягнення людства на шляху отримання та 

застосування наукового знання, слід відзначити, що у філософії та методології 

науки залишилось багато невирішених питань щодо його ідентифікації та 

демаркації. Вони належать до тих, які ставляться у практиці, частково 

вирішуються на методичному рівні, але потребують залучення методології та 

філософії науки. Як вказував Е.Гуссерль в роботі «Філософія як строга 

наука»[119], абстрагування від фундаментальних проблем філософії дають 

можливість отримати практично корисні результати до певної межі. Всі 

природничі науки у своєму вихідному пункті наївні, хоча це й не виключає певної 

їх критичності. Вони методично впорядковують та пов‘язують експеримент  

відповідно до логічних правил, надаючи кожному результату належний ступінь 

цінності. Таким чином утворюється об'єктивно значуще знання про природу і 
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лише на певному етапі у цих науках відчувається, що незрозумілості, які лежать в 

їх базових поняттях, дуже заважають  подальшому розвитку. 

Саме до таких критичних областей у теорії та практиці наукових досліджень 

належить питання визначення «науковості» чи «ненауковості» як окремих понять, 

суджень, так і більш складних конструкцій знання – гіпотез, теорій, концепцій. Це 

питання не є  відокремленим від прикладних галузей науки – воно визначає 

суттєві моменти організації, забезпечення та  проведення  досліджень як 

основного засобу цілеспрямованого  отримання корисних суспільству знань. 

«Науковість» знань та їх виробництва, зрозуміло, є інтелектуальним 

конструктом, що в історії суспільства набував різного смислу. Як фаховій 

спільноті, так і людству в цілому доведеться й далі формувати і трансформувати 

значення, смисли та референти цього поняття. Сьогодні науковість знань, 

відповідно до напрацювань поколінь фахівців, пов'язується із системою пізнання, 

що характеризується максимальною корисністю, надійністю, доказовістю. І якщо 

істинність вже не розглядається як епістемологічно та методологічно чітко 

визначений критерій, вона залишається концептуальною засадою наукового 

пізнання. На наш погляд, якість знань навряд чи можна гарантувати, позбувшись 

епістемології та філософії науки і керуючись лише соціально-організаційними 

факторами його виробництва, оскільки останні більш впливають на зовнішні 

форми, ніж на внутрішню сутність продукту пізнання. 

 

2.3.1. Походження та визначення поняття наукового знання 

 

Наукове знання представлене в поняттях, судженнях, законах, принципах, 

теоріях, концепціях, що поєднуються в епістемічну інформаційну систему 

сучасного пізнання. У той же час, семантико-граматичний ряд слова «наука» веде 

нас до наближених «научати»,  «навчати». У ціннісному вимірі наука – те, чому 

доцільно навчати, що має соціокультурну значимість. Наукове знання – таке, 

якому слід навчати, вагоме, поєднуюче. Навчання, пізнання, отримання знань – 
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відтворення досліджуваного у поняттях, символах, іменах, «іменами знаємо і 

знанням іменуємо» [120,с.284].  Наведене - лише торкання магії слів, що 

приховують багатовимірні сутності, але за цим стоїть як деконструктивна 

розмитість, так і конструктивний початок епістеміко-методологічних досліджень. 

Відповідно до наведеного в Онлайновому етимологічному словнику [121] , 

поняття «наука» (science)  та «знання» (knowledge) тісно пов'язані. Наука – це 

знання про щось, набуте  вивченням, а також певна частина знання. Латинське 

«scientia» означає «знання» від «scire» – «знати», ймовірно за походженням від 

«відокремлювати одні речі від інших, відрізняти», що йде від індо-європейського 

коріння «skei», серед значень якого –  відрізати, відокремлювати, розколювати. 

Відповідно до походження та традицій, наукове знання сприймається нами 

цілком зрозуміло як знання певної високої якості. У той же час для мов країн, у 

яких застосовується «science» та зберігається контекст його походження, цей 

термін безпосередньо поєднується з «knowledge», тому конструкт «scientific 

knowledge» виявляється дещо тавтологічним і менш застосовується у відповідних 

англомовних спільнотах, ніж його аналог «наукове знання». Окрім цього,  його 

зміст  розкривається не стільки як знання якості «scientia» (за Декартом [117]), як 

через посилання на метод утворення цього знання – «scientific method».  

За Аристотелем [122,с.29-31], людина застосовує як досвід, так і мистецтво 

(творення у широкому смислі) та міркування. Наука та мистецтво з'являються у 

людей завдяки досвіду. Люди, що діють на основі досвіду, досягають більшого, 

ніж ті, що володіють лише загальним поняттям. Досвід є знання індивідуальних 

речей. Мудрість – у знанні причин, а не індивідуальних речей. Ознакою знаючої 

людини є здатність навчати. Ці міркування Аристотеля представляють низку засад 

формування його типології пізнання. 

Р.Капурро [123] порівнює типологію знань Аристотеля з іншою відомою 

типологією в  інтерпретації Зана та співавторів, яка визначає «знання-як» 

(практичне знання), «знання-чому» (що надає причинне пояснення) та «знання-

що» (визначає, як перше і друге повинне використовуватись). У праці 
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«Метафізика» [122] Аристотель вказує на емпіричне знання «empeiria», знання 

щодо штучного створення речей техне (techne), а також наукове знання епістеме 

(episteme).  Наукові та технічні знання мають емпіричну основу, але перші є 

знанням причин, загальних понять. 

Наведене дещо  відрізняється від запропонованого у «Нікомаховій етиці» 

[124], де Аристотель визначає наукові і технічні знання, практичні – «phronesis», 

знання перших принципів «sophia», інтелектуальні міркування «nous», 

припущення «hypolepsei» та гадки «doxa». Друга типологія ширше, але 

представляє й інше співвідношення між знанням та істиною. Її перші п'ять форм 

завжди мають справу з істиною, «знімають покрів» з явищ, у той час як останні 

два можуть приховувати явища та бути хибними. Вказується також, що «techne» 

пов'язується з виробництвом матеріальних речей «poiesis», у той час як 

«phronesis» – з людською діяльністю «praxis». 

Керуючись міркуваннями Аристотеля та сучасними уявленнями, Капурро 

пропонує наступне співставлення конструктів знань: «знаю-як» – «емпірія», 

«техне»; «знаю-чому» – «епістеме»; «знаю-що» -  «фронесіс»; а також додає 

«знаю-де», «знаю-коли» та «знаю-хто». 

Використовуючи переклади «Нікомахової етики» Н.Брагінської  

(російською мовою) [124]  та В.Д.Росса (англійською) [68], відзначимо важливе 

міркування Аристотеля, за яким душа досягає істини стверджуючи та відкидаючи, 

завдяки п'яти речам: мистецтву (art), науці (scientific knowledge), розсудливості 

(practical wisdom), мудрості (philosophic wisdom), розуму (intuitive reason): не 

використовуються припущення (в англійському варіанті – judgement) та гадка 

(opinion), як такі, що є оманливими. 

При формуванні типологій знань та діяльностей на основі міркувань 

античних філософів, що, зрозуміло, потребують уваги як класика мислення, слід, 

однак, враховувати історичні зміни значень та смислів. Особливо це стосується 

спільного використання античних і сучасних понятійних конструктів. Так, у 

роботі Р.Перрі [125,с.1] зазначається, що  грецькі поняття «епістеме» і «техне» у 
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перекладі можуть не відповідати тому, що сьогодні вважається знанням та, 

відповідно, майстерністю й мистецтвом. Рухаючись у хронологічному порядку 

розгляду міркувань «від Ксенофона до Плотіна», Перрі визначає цілий спектр 

співвідношень цих понять. Саме у Аристотеля він знаходить щось схоже на 

сучасну опозицію «епістеме», як чистої теорії, та «техне», як практики. Разом із 

тим, навіть Аристотель бачить за «техне» певне знання, оскільки воно відображає 

практику на основі теоретичного розуміння. 

Таким чином типологія знань, запропонована Р.Капурро, на наш погляд, не 

зовсім однозначно й коректно представляє спробу поєднання наведених 

когнітивних форм типу «знання-призначення» з  поняттями, що мають більш 

глибоке та багатовимірне смислове навантаження. Будь-яке знання – це вже 

«епістеме», про що свідчать, наприклад, сучасні міркування щодо епістемології 

[126]; «емпірія» відноситься не лише до «знаю-як»; «знаю-що» у наведеному 

контексті також складно однозначно позиціонувати у смислах антично-сучасних 

понять.  

Платон у творі «Менон» відокремлює знання від істинної гадки, вказуючи, 

що такі гадки стають сталими та знанням, коли людина пов'яже їх судженням про 

причини шляхом пригадування [127,с.407-408]. У діалозі «Теєтет», окрім 

співставлення знання та істинної гадки, обґрунтовується висновок, що «знання та 

відчуття ніколи не будуть тотожні». У заключних положеннях твору словами 

Сократа визначається, що «ні відчуття, ні вірна гадка, ні пояснення у зв'язку з 

вірною гадкою, мабуть, не є знання» [127,с.937]. 

У роботі Л.Ньюмена [128] вказується, що  Декарт визначає знання у 

термінах сумніву. При розмежування строгого знання «scientia» та менш строгих 

видів судження  «persuasio», Декарт відокремлює їх наступним чином:  «існує 

судження, щодо якого остається якась причина, що могла б вести нас до сумніву, 

але знання – це  судження, засноване на доводі настільки сильному, що ніколи не 

може похитнутися будь-якою  сильною причиною». На думку Л.Ньюмена, Декарт, 

незважаючи на звернення до істини та характеризуючи правила її встановлення, 
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бажає досягти не абсолютної істини а абсолютної переконаності. Його аналіз 

знань є нейтральним за відношенням до абсолютної істини, а не до істини. 

Вимога, щоб знання засновувалось на повній або досконалій переконаності, 

означає повну відсутність  сумніву або нездатність підірвати переконання. 

Систематичне акцентування не на переконаності, а на сумніві, становить 

епістемологічну новацію Декарта. Але його так званий «метод сумніву» визначає 

не скептичне ставлення, а конструктивний пошук переконань. На його думку, 

краще не розглядати дослідження істини в любих питаннях, ніж робити це без 

методу. Декарт вважає, що краще мати стандарт пізнання, що виключає деякі 

істини, ніж такий, що дозволяє присутність у знанні «scientia» не-істин. 

На сучасному етапі формування філософських традицій  вчення про знання 

більше пов'язується з поняттям «епістемологія», ніж «гносеологія». Існують різні 

міркування щодо співвідношення між епістемологією та гносеологією: у 

залежності лише від англо-американських та німецьких традицій, як 

протиставлення опозицій «об'єкт – знання» та «суб'єкт - об'єкт» [90,с1232], як 

загальної теорії пізнання та теорії наукового пізнання. Як відзначає 

В.Л.Петрушенко [118], в історії європейської філософії під епістемологією як 

правило розуміють метатеоретичні дослідження наукового знання, вона інколи 

набуває характеристик інструментальної науки, покликаної науковими методами 

дослідити стан та особливості побудови наукових знань. Існує не  епістемологія, а 

різні епістемології. Наведене обумовлює не лише застосування цього терміну в 

нашій роботі, а й звернення до джерел з проблематики ідентифікації та демаркації 

наукового знання. У межах роботи, як правило, будемо розуміти під 

епістемологією  вчення про знання. 

Важливе місце в епістемології займає аналіз знання в судженнях [77], яке 

представляє, що таке-то має місце. Для знання p, що кваліфікується як 

пропозиційне, вважається справедливим наступне висловлювання: 

суб'єкт  S знає, що має місце  p, якщо: 1) p істинно;   2) S вірить 

(переконаний), що p;   3) S обґрунтовано вірить, що p. 
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Таким чином вважається, що пропозиційне знання характеризується як 

обґрунтоване істинне переконання. 

Підхід, що пов'язується із так званим «JTB – аналізом» [77] (аналізом знання 

як істинного доведеного переконання), застосовується до знання «взагалі» та не 

відокремлює наукового. Безумовно, поширення його на наукове знання повинно 

передбачати суттєве посилення вимог щодо методів та засобів обґрунтування. 

Виходячи з існуючого досвіду філософських та епістеміко-методологічних 

досліджень, достатньо складно ставити завдання щодо розмежування знання та 

наукового знання у вимірі істинності, хоча наукове повинно претендувати на 

більш обґрунтовану і доведену істинність. 

Автор робіт «Епістемологія» та «Аналіз знання» [77,126] М.Стеуп відзначає, 

що з умовою істинності для знання погоджуються майже всі, хоча, в решті решт, 

можна знати й щось хибне, істинне в обмеженому регіоні. Стосовно умови довіри, 

багато фахівців вважає, що можна щось знати і не бути у цьому упевненим.  Що 

стосується обґрунтованості, то вона повинна зокрема гарантувати, що аналізоване 

судження істинне не завдяки випадковості, «епістемічній вдачі». Аналіз 

прикладів, що запропоновані  Гетьє (відома «проблема Гетьє») доводить, що 

умова обґрунтування сама по собі не може гарантувати цього. Вдосконалення  

аналізу вимагає четвертої умови або підвищення надійності пізнавального 

процесу. Як вказує автор у підсумку стосовно представлення знання як 

обґрунтованої істинної переконаності, найбільш ймовірно, що немає єдиної 

концепції знання, яка вирішує питання щодо необхідних і достатніх умов 

справедливості підходу. 

Наведене зокрема й вказує на те, що конструкт «знання», утворений 

людством у наведених вимірах, не забезпечує власної аподиктичності лише 

формально-логічними засобами. Це ще раз вказує на користь розмежування 

знання «взагалі» та  знання, що кваліфіковано як наукове: останнє мало більш 

складний шлях розвитку та утворення змісту, що дає підстави для уточнень. 
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Відповідно до наведеного С.Кримським у Філософському 

енциклопедичному словнику  [86,с.228-229] визначення, знання – це особлива 

форма духовного засвоєння результатів пізнання (процесу відтворення дійсності), 

яка характеризується усвідомленням їх істинності.  

Серед іншого, вказується також, що: 

- сумнів в істинності пізнавального результату заперечує можливість 

зведення його до знання та перетворює на гадку; 

- підміна верифікаційного критерію суб'єктивною впевненістю у 

безперечності пізнавального результату може привести до заміни знання на віру. 

Зазначимо, що істинність - важливіша ознака знання, філософсько-

методологічний норматив його формування. Але очікування від наявного знання 

несумнівної істинності  (як показано у роботах [77,128])  – достатньо складно. У 

методологічному аспекті це суперечить і методичному сумніву Декарта, і 

конструктивній установці раціонально діючого вченого, який стикається з 

неістинністю гіпотез та теорій, їх коригує та вдосконалює. 

Можна згадати наведене І.Кантом, на думку якого головна якість знання, 

суттєва і необхідна умова його досконалості є істина, що розглядається як 

відповідність знання його об'єкту, предмету [129,с.357]. Але порівнювати об'єкт із 

моїм знанням можна лише завдяки тому, що його пізнаю я. Таким чином, моє 

знання повинно підтверджувати само себе, а цього ще далеко не достатньо для 

істинності. Оскільки об'єкт знаходиться поза мною, а знання про нього – в мені, то 

я можу судити лише про те, чи узгоджується моє нове знання про об'єкт з моїм же 

попереднім знанням.  

Стосовно наведеного, корисним є положення концепції знання, 

запропонованої у дисертаційному дослідженні В.Л.Петрушенко [118]: «... істину 

не можна звести лише до фактуальних тверджень або до логічних побудов, 

оскільки вона повинна узгоджуватись також із смисловим компонентом знання; 

доцільно проводити розрізняння фактуальних, операціональних, ціннісних та 

еталонних аспектів функціонування істини, оскільки без такого розрізняння у 
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міркуваннях про істину відбувається ототожнення її еталонних вимірів та 

реального стану пізнання; еталонні виміри дають нам можливість окреслити зміст 

поняття істини, проте реальне пізнання демонструє лише певну міру наближення 

до еталону, а тому знання за мірою їх наближення до істини можна поділяти на 

очевидні,  достовірні, вірогідні, правильні, правдиві, правдоподібні та істинні».  У 

той же час,  дискусійним виглядає інше положення згаданої концепції: «В 

залежності від того, знанням якого рівня відбувається змістове оформлення 

смислоутворюючого компонента знання, серед якісно відмінних типів знання 

можна виділяти: знання-констатації, відомості, гадки; факти, судження, 

обґрунтування; погляди, переконання, цінності (смисли та ідеали)». Віднесення до 

знання гадок та поглядів як його типів, а не тимчасових аномалій, виглядає 

сумнівним, таким, що суперечить сталим нормам.  

У визначенні Філософського енциклопедичного словника  [86] також 

вказується, що знання за рівнем рефлексивності, доказовості та системної 

теоретичності поділяється на буденне, конкретнонаукове і філософське. Таким 

чином визначається відокремлення наукового знання від інших схожих  

сутностей, хоча таку типізацію знань слід вважати обмеженою та попередньою 

для подальших досліджень. 

 

2.3.2.  Образ науки 

 

Розглядаючи аспекти формування образу науковості, ми, головним чином, 

будемо звертатись до сучасних публікацій з проблем філософії науки, оскільки 

саме напрацювання відповідної фахової спільноти осіб, що здійснюють 

філософську, онтологічну, епістемологічну та методологічну рефлексію над 

поняттям і сутністю знання, утворюють контури образу цього інтелектуального 

конструкту. Слід зазначити, що міркування фахівців мають певні суперечності, 

але погляди на наукове пізнання центруються (користуючись терміном 

Г.П.Щедровицького) на декількох основних положеннях. У той же час, поняття 
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залишається рухомим, знаходиться у розвитку, при цьому дослідникам проблеми 

науковості доводиться долати як фахові суперечності, так й інерцію 

дисциплінарно-повсякденного розуміння науки. 

Л.Мікешина у навчальному посібнику «Філософія науки: Сучасна 

епістемологія. Наукове знання в динаміці культури. Методологія наукового 

дослідження» [130,с.167-168] розглядає «Стандартну концепцію наукового знання, 

поширену до цього часу серед вчених», що полягає у наступному: 

1. Світ природних явищ розглядається як реально існуючий і об'єктивний, 

незалежний від уподобань спостерігача і його характеристики можуть бути 

описані досить точно.  

2. Мета науки - точні опис і пояснення об'єктів, процесів і взаємозв'язків, 

накопичення істинних знань. 

3. Основні емпірично відтворювані явища можуть бути виражені у вигляді 

універсальних законів природи. 

4.  Надійність фактуального знання високо гарантована. 

5.  Наука створила жорсткі критерії, за допомогою яких оцінюється нове 

емпіричне знання, що не залежить від суб'єктивних чинників. 

6. Теоретичні закони мають справу з неспостережуваними сутностями і 

можуть переглядатись, оскільки залежать від історії та культури. Емпіричні 

закони не потребують перегляду. 

7. Зміст наукового знання визначається природою фізичного світу і не 

залежить від соціального походження науки в цілому. 

Л.Мікешина також зазначає, що традиційний варіант цієї стандартної 

концепції подоланий історико-методологічною моделлю науки, що спирається на 

динамічну структуру наукового знання, у якій жорстко не розмежовуються рівні 

спостереження і теорії, при цьому спостереження визнаються «теоретично 

навантаженими». Слід додати, що наведеним далеко не вичерпуються зміни в 

розумінні науки – буквально кожна фраза із наведених семи положень сьогодні 

суттєво змінена або уточнена. 
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Як визначає І.Касавін [94,с.24],  предметні та методологічні виміри знання 

не надають достатніх основ для типології, але знання утворюється не лише 

пізнавальною діяльністю. Його типологія схожа на відому типологію практичної, 

духовно-практичної та теоретичної діяльності.  

Теоретизоване знання [94,с.30] утворюється діяльністю, що визначається як 

дослідження. Це знання існує не лише у формі науки, а й ідеології, філософії, 

теології та магії. Дослідницька діяльність обмежена свідомо визначеною метою – 

виробництвом знання. На думку Касавіна [94,с.31], теоретик стурбований не 

образом світу, а винаходом інструментів адаптації до нього. Перенесення старого 

знання на досліджувану реальність веде до необхідності перебудови першого. 

Відносна свобода конструктивної діяльності обмежується змістовною онтологією, 

що складається у колективній свідомості епістемічної спільноти. Переконання 

теоретика у тому, що він досліджує об'єктивну реальність, наштовхується на те, 

що він відтворює її у вигляді можливого світу. У той же час, теоретичний світ 

виявляється не просто можливим відображенням дійсного,  а й реальним (хоча й 

опосередкованим, трансформованим) образом історично конкретних соціальних 

структур. Як форма знання, що виникла пізніше за інші [94,с.32], теоретизоване 

вмістило в себе протилежні орієнтації і образи мислення, виявилось насиченим 

суперечностями – антиноміями теоретичного і емпіричного, конструктивності та 

інструментальності, рефлексивної критичності та соціального передпосилання, 

формальної раціональності та інтерсуб'єктивної прийнятності. Мова теоретичного 

знання не є самодостатньою, потребує для застосування та використання 

інтерпретацій, зокрема й з допомогою повсякденної мови. 

Сусідство наукового знання з ідеологією, а особливо з теологією та магією, 

забезпечується, мабуть, не так завдяки  формуванню їх теоретичних конструкцій, 

як  властивостям породжувати сутності, які сприймаються через віру та довіру. 

Однак, на протилежність науковому та філософському знанню, вони навряд чи 

виглядають стійкими у конструктивній дискусії з раціональною критикою та 

методичним сумнівом. Що стосується наукового знання, то в епоху широкого 
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розвитку технічних, проектно-технологічних та інформаційних практик воно 

значною мірою повинно містити засади власного прикладного застосування. Тому 

теоретичність наукового знання – важлива, але далеко не єдина сторона 

визначення його норм, а їх пошук слід продовжити у дослідженнях щодо 

становлення наукової теорії та методу в різних галузях пізнання. 

Відповідно до наведеного В.Стьопіним у роботі «Теоретичне знання» [70], 

перехід від преднауки до науки обумовлений виникненням наукового 

теоретичного знання, при цьому теоретизація виступає своєрідним індикатором 

розвинутої науки. Наука, що народжується [70,с.39], утворює особливий тип 

знання – теорію, що дозволяє отримати емпіричні залежності як наслідок з 

теоретичних постулатів. Знання співвідносяться не лише з досвідом, а й з 

практикою майбутнього, тому будуються у категоріях можливого та необхідного. 

Для створення теоретичного природознавства [70,с.46-47] слід поєднати 

математичний опис і систематичне висування теоретичних пропозицій з 

експериментальним дослідженням природи. В експерименті її об'єкт поставлений 

у штучно створені умови, завдяки чому проявляє власні невидимі сутнісні зв'язки. 

Емпіричні об'єкти – це абстракції, що існують лише в ідеальному плані. 

Серед наведеного  В.Стьопіним [70,с.27-36], можна виділити певні ознаки 

наукового знання: 

- дослідження об'єктів як таких, що підпорядковані об'єктивним законам; 

- наука забезпечує понаддалеке прогнозування практики, тому має справу з 

особливим набором об'єктів реальності, що не зводяться до об'єктів повсякденного 

досвіду; 

- вироблення спеціальної мови; 

- необхідність спеціальної наукової апаратури; 

- специфічні способи обґрунтування істинності знань – експериментальний 

контроль та виведення з інших знань, істинність яких вже доведена; 

- системність та обґрунтованість; 

- особливий метод пізнання; 
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- спеціальна підготовка суб'єктів, що пізнають; 

- установка на постійне зростання знання, самоцінність істини і цінність 

новизни, що відображені у системі ідеалів і нормативних принципів наукової 

творчості. 

Головними серед відокремлюючих ознак науки В.Стьопін вважає наступні  

[70,с.36]: 

- установку на дослідження законів перетворення об'єктів і предметність, що 

реалізує цю установку та об'єктивність наукового знання; 

- дослідження об'єктів відносно незалежно від сьогоднішніх можливостей їх 

виробничого освоєння. 

У той же час, розгляд положень роботи «Теоретичне знання наводить на 

думку, що важливішими ознаками наукового знання є:  

- спрямованість на дослідження сталих і суттєвих регулярностей, 

закономірностей, механізмів у термінах абстракцій та ідеалізацій; 

-  його особлива теоретичність, що передбачає не лише формування 

теоретичних конструктів – понять, гіпотез, теорій, концепцій, моделей, - а й 

ретельне їх доведення, обґрунтування, верифікування та фальсифікування; 

-  особливе емпіричне дослідження як виділення безпосередньо не даних 

закономірностей шляхом встановлення для реальності штучних умов, в яких 

досліджуване проявляється більш виразно, а все інше тимчасово відкидається.  

Привабливість наведеної В.Стьопіним системи ознак полягає у тім, що 

переважна їх більшість розпізнається на методичному рівні та утворює структуру, 

зрозумілу з позицій повсякденного пізнання. Але наведене лише позначає, а не 

розкриває сутності понять, що потребують залучення епістеміко-методологічних 

та філософських пояснень. Некритеріальний характер деяких ознак або неповнота 

їх розкриття стають зрозумілими навіть без глибокого дослідження, якщо уявити, 

що наукове знання порівнюється не з повсякденним, а з професійним, 

конструктивно-технічним та іншими видами, наприклад, з арсеналу методології 

Г.Щедровицького [132,с.211-218]. Значною мірою пояснення та уточнення можна 



 155 

сформувати на основі аналізу матеріалу наведеної роботи [70], але це буде вже 

подальша реконструкція її тексту. 

В.Стьопін також визначає три основних історичних типи науки [70,с.446]: 

1. Класична наука, яка вважає, що умовою одержання істинних знань про 

об'єкт є елімінація при теоретичному поясненні та описі всього, що відноситься до 

суб'єкта – його цілей, цінностей, засобів та операцій діяльності. 

2. Некласична наука (зразок – квантово-релятивістьска фізика) враховує 

зв'язок між знаннями про об'єкт, характером засобів і операцій діяльності, у якій 

він пізнається. Але зв'язки між внутрішньонауковими та соціальними цінностями і 

цілями ще не є предметом рефлексії. 

3. Постнекласичний тип наукової раціональності враховує співвіднесеність 

отримуваних знань не лише з особливістю засобів і операції діяльності, а й з її 

ціннісно-цільовими структурами, зокрема й позанауковими. 

Ці визначення типів науки є  важливішими як для вдосконалення типології 

знань, так і  для розвитку критеріальної бази власне наукового пізнання. Але наш 

аналіз посилань (зокрема, й на англомовний варіант книги) дає підстави вважати 

цю типологію застосовуваною лише в окремих  філософських системах. 

«Постнекласичний» тип раціональності та пізнання виникає не лише в 

історичному розвитку некласичного пізнання, а й паралельно йому та класичній 

науці при дослідженні соціогуманітарних феноменів. Аспекти, що пов'язані з 

діяльністю, поведінкою та цінностями людини завжди були предметом педагогіки, 

психології тощо. Між наведеними формами знань та розвитком пізнання, на нашу 

думку, існують  більш складні зв'язки, ніж це представлено у наведених 

визначеннях. Цей висновок певною мірою дає підстави зробити й сам змістовний 

матеріал монографії «Теоретичне знання». 

Звернемось до аналізу сучасних напрацювань з філософії науки, що мають 

безпосереднє відношення до предмету нашого дослідження. 

Так, А.Розенберг у монографії «Філософія науки. Сучасне введення» 

[133,с.18] зазначає, що особливе значення для науки як джерела об'єктивного 
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знання має питання про те , як вона забезпечує такі знання і чи існують 

альтернативні джерела та засоби його забезпечення. Наука завжди надавала 

важливий опис реальності, тому вона історично була найбільш впливовою силою 

щодо формування й філософських проблем. Розвиток науки, зміни у 

природознавстві, опису реальності протягом століть глибоко впливають на те, як 

філософи мислять про розум і його місце в природі, сенс життя. 

У своїй статті у «Оксфордському довіднику з епістемології» [134]  Ф.Кітчер 

зазначає, що майже всі фахівці  згодні, що науки утворюють найбагатшу і 

найбільшу частину людського знання, однак у межах філософії науки бракує 

відкритого обговорення проблематики наукового знання. 

Сучасне уявлення щодо важливих ознак наукового пізнання наводиться в 

роботі Р.Ауді «Епістемологія. Сучасне введення у теорію знання» (2003р.) 

[135,с.4]. Як зазначає автор, сприйняття є базисом для наукового знання. Те, що 

зазвичай вважається науковим знанням, є  узагальненням. Знання про щось 

конкретне, що отримується від наукових узагальнень, визначається як науково 

обґрунтоване, але воно не є парадигмально науковим. Наукові знання індуктивно 

обґрунтовані, але краще уникати висновків, що наукове узагальнення забезпечує 

«науковий доказ». Наукове знання не виникає з випадкових спостережень. Як 

правило, ми спочатку повинні сформувати питання про світ, які спрямовують 

наше дослідження. Тільки за допомогою цих запитань ми готові сформулювати 

гіпотези. Ми можемо говорити лише про відносно добре підтверджені гіпотези. 

Розглядаючи епістемологічні особливості науки, Р.Ауді зазначає, що однією 

з можливостей  більш коректно відображати ситуацію наукового пізнання – це 

говорити про «приблизне знання» як добре обґрунтовану переконаність, що 

справедлива  до певного рівня точності. Можна наполягати, що те, що не є строго 

істинним, не можна знати. Але ми можемо також сказати, що те, що приблизно 

істинно в науковій галузі може бути об'єктом приблизного знання. Наприклад, 

застосування числа «пі» з будь-якою (але фіксованою) кількістю знаків після коми 

означає свідоме використання приблизного знання. Можна говорити як про 
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приблизне знання, так і про знання, що застосовує наближення. На практиці, 

складно розмежувати та визначити, яке знання більш адекватно буде представляти 

узагальнення. 

Відзначимо, що перше наближення ми отримуємо вже тоді, коли 

звертаємось до речей світу із своєю соціокультурно визначеною здатністю їх 

сприймати, а світ при цьому постає таким, яким він є «тут і зараз». Ефект другого 

наближення виникає свідомо завдяки науковому методу пізнання, у межах якого 

ми намагаємось пізнати не конкретну річ, яка постає перед нами, а закони її 

існування у «чистому вигляді»,  ідеалізуємо, абстрагуємось, моделюємо, 

створюємо гіпотезу як штучний теоретичний конструкт. Вчений не «відкриває 

істину», не «вихоплює» її у світу, а створює чергове нове уявлення, як бажано 

більш близьке, але знов приблизне. 

У статті П.Ечинштейна «Наукове знання» [136,с.346] зазначено, що існує 

переконання у тім, що наукові дослідження перевершують інші форми пізнання у 

здатності постачати знання про світ. Багато з тих, хто із цим згоден, підтримують 

наступні принципові тези: 

1. Наука спрямована на пізнання світу і може цього досягти. 

2. Наукове знання вимагає доказів, стандартів, які є універсальними для всіх 

наук, і можуть бути поєднані у набір правил, що називається «науковим методом». 

3. Незважаючи на те, що недоведені ствердження (гіпотези) вводяться в 

науку для цілей дослідження, вчені не вправі вважати їх справедливими, поки 

вони не доведені відповідно до норм, встановлених «науковим методом». 

Як зазначає Ечинштейн [136,с.356-357], незважаючи на те, що немає 

загальної згоди щодо наукової методології серед впливових істориків, є згода між 

ними стосовно наведених трьох основних тез наукового пізнання. Сучасні фахівці 

підбадьорюють дискусію, кидаючи виклик одному або декільком з наведених 

принципів. Стверджувалось, наприклад, що ніяке наукове знання взагалі не 

можливе, що воно можливе тільки по відношенню до спостережуваного світу, що 

стандарти доказів, які необхідні для наукового знання, є не універсальними, а 
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специфічними, що вчені можуть приймати гіпотези без доказу. Як правило, ці 

останні обговорення не дають загальноприйнятих  позицій. Але вони дають дуже 

цінний стимул для роздумів про природу наукового дослідження і якою мірою 

таке дослідження може або повинне постачати знання про світ. 

Для подальшого дослідження запропонованої проблеми ідентифікації та 

демаркації наукового знання, на цьому етапі розгляду доцільно звернутись до  

аналізу  концепцій науковості філософії науки, наведеному, наприклад, в роботі 

В.Чуйка [137], а також у провідних закордонних виданнях. У нашому дослідженні 

ми скористаємось лише деякими  фрагментами цих робіт. 

Емпіризм, логічний позитивізм. 

Як відзначає Д.Ледімен [138,с.332-333], логічний позитивізм був рухом 

філософів-емпіриків (пов'язаних з Віденським гуртком), які використовували нові 

методи математичної логіки для захисту традиційних принципів позитивізму. 

Логічні позитивісти вважали, що: 

1. Наука є єдиною формою знань, що відповідають завданням пізнання. 

2. Всі істини або: (а) аналітичні, апріорні і необхідні, або (б) синтетичні, 

апостеріорні і можливі. 

3. Логіка є наука про з'ясування стосунків між поняттями. 

4. Мета філософії полягає в експлікації структури та логіки науки. 

5. Критерій перевірюваності значення: ствердження справедливе, якщо воно 

аналітично чи емпірично перевірюване 

6. Принцип верифікації: значення висловлювання є його метод перевірки 

(крім тавтології), що це шлях, на якому показується, що воно істинне. 

7. Метафізичні пропозиції не піддаються перевірці і, отже, не є значущими. 

У світлі (4), логічні позитивісти вважали, що епістемологія просто філософія 

науки. Їх проекти включали: 

- аналіз значень теоретичних термінів з точки зору спостереження або 

досвіду; 
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- експлікацію «логічного підтвердження», тобто як доказ може підтвердити 

гіпотези або теорії; 

- представлення того, що апріорне знання математики і логіки сумісний з 

принципом верифікації, показуючи, що математика зводиться до логіки і що 

логіка є аналітичною. 

Т.Уебел відзначає, що філософія науки логічних емпіриків мала 

фундаментальне припущення, що тільки ті судження є когнітивно значущими, 

істинність або хибність яких утворює різницю, яка може сприйматись науковими 

засобами, принаймні в принципі [139,с.78].  Філософія науки логічного емпіризму 

відрізняється різким поділом між емпіричною наукою (фізика, біологія, соціальні 

науки і т.д.) і формальними науками (логіка, математика). Такий поділ відображає 

логічну стратегію емпіриків у спробі відновити емпіризм, звільнивши його від 

непосильного завдання обґрунтування логічних і математичних знань. Їх 

фактуальність доведена не емпіричними, а формальними доводами. Зазначено 

[139,с.79], що синтетичні судження емпіричних наук матимуть когнітивний сенс 

тільки і якщо тільки вони емпірично перевірювані у певному розумінні (а їх 

обґрунтування отримані в результаті успішних випробувань). Якщо синтетичні 

судження не  перевірювані у принципі, вони вважалися такими, що не мають 

когнітивного сенсу, породжуючи   у філософії тільки псевдопроблеми, але їх сенс 

дає матеріал для аналізу в біології, психології, соціології та історії. Тут логічні 

емпірики звернулися до критерію, правильна постановка якого виявилась спірною 

та ілюзорною. Як відзначається, емпіризм (і логічний емпіризм зокрема) зазнав 

суттєвих змін. Основна течія логічного емпіризму дрейфувала у напрямку 

обговорення наукового реалізму і втратила свою анти-метафізичну грань. 

Відзначимо важливий момент, що пов'язаний із розмежуванням 

природничих та формальних наук, який полягає у тім, що таке відокремлення 

онтологічно виправдане. Природничі науки намагаються створити опис 

феноменів, що співвідноситься з реальністю речей самих по собі, тоді як 

формальні науки фактично самі конструюють свої «універсуми універсалій» [140].  
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Конструктивний емпіризм та емпіричний структуралізм. Б. ван 

Фраассен вважає [141,142], що емпіризм завжди був основним філософським 

керівництвом до вивчення природи. Але емпіризм лише вимагає, щоб теорії 

давали справжню оцінку того, що спостережуване, вважаючи далі постульовані 

структури в якості засобу для досягнення цієї мети. Крім того емпірики завжди 

уникали упредметнення можливості (або її двійника, необхідності). З точки зору 

емпіриків, щоб служити цілям науки, постулати не повинні бути істинними, за 

винятком того, що вони говорять про те, що є актуальним і емпірично 

підтверджуваним. На думку ван Фраассена,  емпіризм не може жити у мовній 

формі, яку йому надали позитивісти. Прикметник "конструктивний" у його версії 

емпіризму відображає погляд, що наукова діяльність є одним з видів 

конструювання, а не відкриття: здійснюється побудова моделей, які повинні бути 

адекватні феноменам, а не відкриття істини про неспостережуване. Наука прагне 

дати нам теорії, які є емпірично адекватні, і прийняття теорії включає як 

переконаність тільки те, що емпірично адекватне. Це ствердження 

антиреалістичної позиції, яку ван Фраассен захищає і називає конструктивним 

емпіризмом. 

При визначенні емпіричного структуралізму [142,с.238], ван Фраассен 

зазначає наступне. Двома полюсами наукового розуміння для емпірика є 

спостережувані явища і теоретичні моделі. Але ці теоретичні моделі є 

абстрактними структурами навіть у випадку практичних наук, таких як 

матеріалознавство, не кажучи вже про передові форми фізики. Всі абстрактні 

структури є математичними і не відрізняються за ізоморфізмом - знати структуру 

математичного об'єкта, це означає знати все, що потрібно. Це створює проблеми 

для будь-якої структуралістської точки зору на наукове знання. Суттєве значення 

для емпіричного структуралізму має наступне: 

- наука представляє емпіричні феномени, як вкладені в певні абстрактні 

структури (теоретичні моделі); 
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- ці абстрактні структури можуть бути описані тільки до структурного 

ізоморфізму. 

Ван Фраассен вважає, що емпіричний структуралізм - це представлення не 

того, що є природою, а того, що є наукою. 

Критичний раціоналізм та методологічний фальсифікаціонізм. 

Відповідно до наведеного в роботі Г.Ірзика [143], критичний раціоналізм зазначає, 

що не може бути емпіричних та інших підтверджень наших переконань. Для 

критичного раціоналіста немає істин про світ, які можуть бути відомі поза всяким 

сумнівом. Вичерпна впевненість недосяжна, навіть найпростіші емпіричні 

претензії можуть бути неправильними  незалежно від того, наскільки сильно ми у 

них переконані. Тим не менш, раціональність і об'єктивність можливі як відкриті 

для інтерсуб'єктивної критики. За словами його прихильників, критичний 

раціоналізм найкращим чином представляє емпіричну науку. К.Поппер стверджує, 

що науку можна відрізнити від не-науки. Проблема розрізнення між наукою і не-

наукою називається «проблемою демаркації». Пропозиція Поппера щодо 

демаркації має дві складові. По-перше, на формально-логічному рівні, наукові 

висловлювання повинні задовольняти критерію фальсифікації. По-друге, наукова 

теорія перевіряється шляхом виведення з неї результатів спостережень. Ці 

наслідки можуть бути порівняні з основними ствердженнями, які виражають 

результати спостережень. Фальсифікованість є необхідною, але не достатньою 

умовою вирішення проблеми демаркації. 

У межах методологічного фальсифікаціонізму вважається [85], що не існує 

«чистого» спостереження, яке могло б постачати нам достовірні факти, оскільки 

воно завжди носить вибірковий характер. У науці немає твердо встановлених 

фактів, усі вони носять гіпотетичний характер і можуть бути спростованими.  

Індукція та верифікація як засоби демаркації відкидаються. Факти не здатні 

довести справедливість теорії, вони можуть її лише спростувати. Перевірка 

науковості  теоретичних положень здійснюється через їх спростування.  Наукові 

теорії ніколи не можуть бути повністю ні верифіковані, ні фальсифіковані. 



 162 

Об'єктивність наукових положень пов'язана, за К.Поппером, з можливістю їх 

критичної оцінки.  Але центральним аспектом створення та застосуванням теорій 

є, безумовно, їх можливість  продукувати емпірично прийнятні пропозиції, 

результати. Науковість знання органічно, але нетривіально, пов'язується із цією 

можливістю, що може бути підставою для формулювання відповідної проблеми. 

За словами К.Поппера [144,с.209], теорія не може  бути раціонально 

виправданою, як і наша віра в її істинність, у те, що вона ймовірно істинна. Але 

інколи може бути раціонально виправдана преференція певній теорії серед 

конкуруючих завдяки її підкріпленню, яке не співпадає із зростанням ймовірності. 

І.Лакатош у своїй всесвітньо відомій роботі «Методологія наукових 

дослідницьких програм» вказує [85], що наука є самим поважним видом знань. 

Але що відрізняє знання від забобонів, ідеології чи псевдонауки? Історія 

досліджень мислення показує, що багато людей були повністю віддані абсурдним 

переконанням. З іншого боку, вчені дуже скептично ставляться навіть до кращих 

власних теорій. Одним із найпотужніших є вчення Ньютона, але  сам він не вірив, 

що тіла притягуються одне до одного на відстані. Таким чином, не ступінь 

прихильності до переконань робить їх знанням, а відмінною рисою наукової 

поведінки є певний скептицизм навіть до власних теорій. Всі теорії рівною мірою 

не можуть мати доказового обґрунтування. Було доведено, що при загальних 

умовах  теорії мають нульову ймовірність незалежно від кількості підтверджень; 

всі теорії не лише рівно необґрунтовані, а й рівно неймовірні. 

Створена І.Лакатошем методологія представляє конкурентний розвиток 

дослідницьких програм, які досягають різних позитивних результатів. При цьому 

«переможці» не визнаються такими остаточно, а «переможені» остаточно не 

відкидаються. Обговорення засад зазначеної методології важливе для 

усвідомлення меж строгості наукового пізнання, а запропоновані версії концепцій 

«методологічного» та «витонченного» фальсифікаціонізму в їх протиставленні 

визначають методологічні орієнтири для практики наукових досліджень. Разом із 

тим, аналіз засад цієї методології свідчить про відносну слабкість її 
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епістемологічних позицій щодо можливостей визначення наукової якості 

створюваних знань. У наближенні до вирішення проблеми науковості було обрано 

найпростіший шлях – обійти її на основі заміни детального розгляду епістемічних 

сутностей історико-методологічними макронормами пізнання. 

Методологічний фальсифікаціонізм та методологія дослідницьких програм 

безпосередньо пов'язані з іншим концептуальним напрацюванням – історизмом. 

Історизм відзначає той факт [137], що нове знання завжди у чомусь 

суперечить вже існуючому. Як й у конвенціоналізмі та фальсифікаціонізмі, 

емпіричні факти вважаються завжди «навантаженими» змістом теоретичної 

системи. В науці відбувається безперервне спростування досягнутих здобутків 

новими узагальненнями,  взаємопроникнення емпіричного і теоретичного знань. В 

процесі розвитку історизму  виникає теза про єдність наукового і ненаукового 

(метафізичного) знання – парадигма спирається на метафізичні твердження, що 

неможливо спростувати, а незмінне ядро дослідницьких програм наповнюється 

рефлексивними обґрунтуваннями. Функціональна залежність логіко-

методологічного базису від співтовариства науковців визначає вплив останнього 

на формування понять науковості. 

А.Бьорд [145,с.66] зазначає,  що робота Т.Куна «Структура наукових 

революцій», як теоретична історія, має дві складові: дескриптивну та 

пояснювальну. Дескриптивна складова  визначає загальні закономірності в 

розвитку науки як підприємства з вирішення проблем, яке функціонує циклічно: 

нормальна наука, криза, революція, нормальна наука. Друга складова пояснює 

науковий процес як розв'язання проблем, яке обумовлене дотриманням певної 

парадигми.  

Т.Кун дає пояснення циклічності розвитку науки за допомогою поняття 

"парадигма" [145,с.66]. Оскільки використання цього поняття в «Структурі 

наукових революцій» варіювалося, Кун пізніше уточнив, що треба 

використовувати два пов'язаних між собою значення. В широкому сенсі парадигма 

представляє основні теорії та рівняння, термінологію, прийняті методики і 
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експериментальні процедури. Сукупність таких складових, навколо яких існує 

консенсус в нормальній науці, він назвав «дисциплінарною матрицею». Для більш 

вузького смислу поняття «парадигма» Кун використовував термін «зразок», 

пов'язуючи його із суттєвими науковими досягненнями, які слугують моделями 

для подальших досліджень. 

Концепція науки Т.Куна контрастувала не тільки з позитивізмом, але і з 

методологічним фальсифікаціонізмом К.Поппера. Подальший розвиток історизму 

в контексті фальсифікаціонізму пов'язується з роботами І.Лакатоша, а у версії 

«епістемологічного анархізму» - з роботами П.Феєрабенда. 

Проблематичність  методологічного базису науки, що виникає, в основному,  

внаслідок впливу суб'єктивних факторів, представлена П.Феєрабендом [70], 

зокрема, наступним: 

- при заміні теорії більш широкою, яка, нібито, містить першу, насправді 

швидше відбувається повна заміна її онтології (можливо, і формалізму); 

- одні й ті самі дані використовуються та пояснюються взаємно несумісними 

теоріями; 

- вчений має значну свободу у виборі методів і засобів;. 

- відомі приклади теорій, що виникли всупереч існуючим 

експериментальним даним, здоровому глузду. 

На його думку, принципи критичного раціоналізму і логічного емпіризму 

дають неадекватне розуміння минулого науки, що утворює перешкоди для її 

розвитку в майбутньому. Наука є набагато більш розпливчастою та 

ірраціональною, ніж її методологічне відображення. Спроба зробити науку більш 

раціональною і точною, нібито,  знищує її. 

Підхід, запропонований П.Феєрабендом [146], багато у чому прирівнює 

наукове знання до міфу, хоча навіть враховуючи наведену філософом 

аргументацію, таке міркування у контексті інших його думок виглядає дещо 

тенденційним. Навіть послідовний  епістемологічний анархізм у його тлумаченні 

пропонується як концепція, що містить спробу пошуку шляхів  зростання знання, 
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яке може бути практично корисним. Теза щодо переходу науки в опозицію до 

інших соціокультурних практик не знімає необхідності раціонального 

усвідомлення їх місця, тобто призводить до потреби у нових дослідженнях та 

обґрунтуваннях. 

Аналіз наведеного дає можливість підкреслити, що науковість – не лише 

властивість, ознака епістемологічної якості знання. Претендуючи на 

критеріальний характер, науковість повинна бути представленою сукупністю 

пізнавальних норм, орієнтирів для наукового дослідження, містити підстави для 

відсторонення ненаукового,  мати  інструментальний методологічний зміст. Разом 

із тим, демонстрація Т.Куном і П.Феєрабендом недотримання раціонально 

визначених правил веде до висновку, що наука далеко не завжди стає 

раціональним підприємством. Серед філософів науки типовою реакцією було 

відокремити раціональність від ідеї наукового методу [145,с.76]. При цьому, наука 

може бути раціональною навіть без фіксованих правил методу. Бьорд вважає, що 

від розпорядчого, нормативного розуміння у філософії науки довелося 

відмовитись. 

Прагматизм 

Походячи з робіт Ч.С.Пірса і У.Джеймса, прагматизм – це філософський рух, 

що пропонує певні практично орієнтовані рішення проблем в епістемології та 

логіці наук. За Р.Елмедером [147,с.91], прагматики вважають, що раціональне 

обґрунтування наукових знань, у кінцевому рахунку, залежить від того, чи є метод 

генерації переконань найкращим з доступних для просування (у практику) наших 

пізнавальних цілей пояснення і точного передбачення. Науковці, що 

дотримуються позицій прагматизму, просто вважають, що добрий  науковий 

метод виробляє кращі результати, ніж будь-який інший, тим самим дозволяючи 

успішно використовувати ці результати для різних (практичних) цілей. Такий 

успіх виправдовує метод і вказує на основну мету науки. 

Стійке заперечення проти прагматизму полягає в тому, що знання вимагає 

істини, так само як епістемічне підтвердження вимагає обґрунтування істинності 
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факторів, але не зводиться до практичних сутностей, що пов'язані з успішним 

прогнозом [147,с.92].  

Перша відповідь, висунута Р.Рорті та однодумцями, полягає у твердженні, 

що істина - це міф, не менше, ніж знання, які вимагають або істинності, або 

великої ймовірності істинності. Це радикальний прагматизм, який часто 

називають культурним релятивізмом в епістемології.  

Друга відповідь, яку підтримують Д.Уоррелл і Р.Елмедер, свідчить, що 

прагматизм вільний наполягати на тому, що корисність є критерієм для прийняття 

знань в якості істинних, не відмовляючись від ідеї, що деякі з них насправді 

істинні. Така система переконань може дозволити успішні адаптації та 

узгоджується з правдоподібністю, оскільки причиною таких результатів є те, що 

принаймні деякі з цих переконань мають успіх у правильному описі світу, навіть 

ненадійному і неповному. Таким чином, навіть якщо ми не можемо визначити, які 

з наших знань вірні, ми можемо уникнути представлення таємницею або дивом 

науково-технічного прогресу, переконуючи, що успіх наших теорій і 

прогностичних гіпотез є просто тому, що деякі з них, принаймні частково, є 

істинними. Це Елмедер називає нерадикальним прагматизмом. 

З позиції прагматизму, індукція як засіб наукового дослідження є 

виправданою, оскільки вона веде до надійних знань для успішної адаптації 

[147,с.97].  

Науковий реалізм. 

У монографії Г.Сенкі [148,с.12] зазначається,  що реалізм являє собою 

сімейство доктрин, але для наукового реалізму можна визначити центральні 

аспекти, серед яких: 

1. Мета реалізму співпадає з метою науки, що полягає у відкритті істини про 

світ, а науковий прогрес є рух до цієї мети. 

2. Епістемічний реалізм: наукове дослідження веде до справжнього знання 

щодо спостережуваних і неспостережуваних аспектів світу. 
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3. Дискурс реалізму про теоретичні сутності інтерпретується в буквальному 

розумінні як дискурс про їх існування як неспостережуваних. 

4. Метафізична теза реалізму полягає в тому, що наука досліджує об'єктивну 

реальність, що не залежить від людської думки. 

5. Реалізм дотримується тези, що істина полягає у відповідності суджень про 

світ тому, як він існує. 

6. Теза об'єктивності істини. 

Відзначимо, що тези 4 – 6 викликають багато дискусій і справедливих 

зауважень, а тому наведене більш представляє бажані норми наукового пізнання, 

ніж такі, що реалізуються практикою досліджень.  

Прибічник критичного наукового реалізму І.Ніінілуото вважає [111,с.5], що 

наукове бачення світу є єдиним легітимним джерелом переконаності стосовно 

реальності. Наука, яку ми знаємо сьогодні, є найкращій метод серед інших для 

отримання знань.  

На думку І.Ніінілуото, [111,с.10], критичний науковий реалізм може 

відрізнятися від його альтернатив наступними тезами: 

1. Принаймні, частина реальності онтологічно незалежна від людського 

розуму.  

2. Істина є семантичний зв'язок між мовою і реальністю. Її значення 

визначається сучасною версією кореспондентської теорії, а її кращий показник 

дається систематичним дослідженням, що застосовує методи науки.  

3. Поняття істини і хиби в принципі можуть бути застосовані до всіх мовних 

продуктів наукових досліджень, у тому числі звітів про спостереження, законів і 

теорій. Зокрема, ствердження про існування теоретичної сутності мають 

істиннісне значення.  

4. Істина (разом з деякими іншими епістемічними утилітами) є основною 

метою науки.  
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5. Істина не є легко доступною і пізнаваною, і навіть наші найкращі теорії 

можуть не бути істинними. Тим не менш, можна наблизитися до істини, і зробити 

раціональні оцінки такого когнітивного розвитку.  

Кращим поясненням для практичного успіху науки є припущення, що 

наукові теорії насправді є приблизно істинними або досить близькі до істини у 

відповідних відносинах. Таким чином, раціонально вважати, що використання 

методів науки, які самі корегуються, в кінцевому рахунку були і будуть  

прогресивні в когнітивному сенсі цього слова. 

І.Ніінілуото вважає [111,с.197], що «кінцевий» аргумент на користь 

наукового реалізму полягає у твердженні, що правдоподібність  і приблизна 

істинність дають задовільне і краще пояснення успіхів науки. 

Відзначимо, що у протистоянні реалізму та антиреалізму формується 

узгоджене розуміння того, яким насправді повинен бути образ науки. Серед 

фахівців існує думка, що займаючи ту чи іншу філософську позицію слід 

усвідомлювати, які положення доцільно сприймати як незаперечні, утворюючи 

відносно стабільне «ядро» концепції, а які – рухомими і дискусійними. Таке 

пізнання основних засад науковості, по суті, виступає не як метафізичне, а як  

загальнонаукове. Ця сторона епістемології, методології та, навіть, онтології 

розкривається як наддисциплінарна наука, що випливає з філософії та бере у 

спадок проблематичність пізнання, але намагається наблизитись до розв'язання 

проблем, перетворюючи їх складові на задачі, вирішуючи останні та втілюючи у 

практику наукових досліджень. 

Слід зазначити, що у практиці наукового пізнання приблизно істинне і 

достатньо строге знання складає лише певну частину наукового. Корпус 

наукового знання в його реальному стані містить теорії, що мають суперечності, 

недоведені фрагменти, гіпотетичні об'єкти із сумнівними пізнавальними якостями, 

необґрунтовані  припущення, уявлення, гадки та метафори. Наукове знання, як 

добре відомо,  також містить альтернативні і конкуруючі теорії, які не є 

сумісними. Воно являє собою конгломерат наукових і ненаукових положень, але 
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при цьому штучне «вигнання» останніх не є раціональним для самої науки, а 

фактично – і не можливе.  

Наукове знання у власному існуванні, а також за методами та засобами 

утворення повинно претендувати на істинність, об'єктивність у розумінні 

критичного наукового реалізму, але разом з тим – і на адекватність знань 

досліджуваним феноменам, а через них - і сутностям реальності. Будучи 

позбавлене наявного механізму досягнення істинності в абсолюті, знання, що 

позиціонується як наукове, не може вважатись завершено визначеним без 

сформованого корпусу якісних ознак науковості. Сукупність цих ознак має 

конструктивно відтворювати те, що є оптимальним для людського бачення науки 

як найбільш досконалого методу і засобу пізнання світу. 

Відзначимо наступне. Більшість ознак науковості безпосередньо або 

опосередковано пов'язується з тим, що наукове знання спрямоване на дослідження 

не окремих  об'єктів, явищ та процесів, а на закономірності [149], що справедливі 

як певні узагальнення. Мають місце публікації, які обґрунтовують необхідність 

для наукового пізнання відображати закони природи, засновуючись на 

метафізичних принципах. Наприклад, у роботі К.Ділворса [150,c.53 ] визначені 

«три принципи, що є головними для сучасної науки». Серед них – «принцип 

однорідності природи», який вказує, що природні зміни закономірні. Цей принцип 

припускає детерміновану концепцію змін, хоча, як зазначено, детермінізм не 

обов'язково повинен бути строгим. Приймаючи цей принцип, вчений закликає до 

виявлення законів природи. При цьому, наукові закони, хоча й є об'єктивні, є 

ідеалізаціями. 

Використовуючи наведене у  статті Б.Лоеве «Детермінізм» [151,c.329], 

можна підтримати думку, що одним з найбільш спірних і філософськи значущих 

понять як в характеристиці детермінізму, так у проблематиці наукового пізнання 

взагалі, є «закон природи». Ідея, що є закони природи і що робота науки полягає в 

їх виявленні, була в центрі уваги протягом сімнадцятого і вісімнадцятого століть 

завдяки розвитку класичної механіки. Стало центральним принципом фізики (і 
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багатьох інших наук), що знання законів природи є ключем до наукового 

пояснення і надійного прогнозу. Далі він вказує [151,c.335-336], що на рубежі 

двадцять першого століття фізики не реалізували мрію Лапласа про теорію 

«всього», і якщо така теорія є, то точно не відомо, чи є вона детермінованою. Тим 

не менш, успіх квантової та статистичної механіки забезпечує дуже вагомі 

підстави вважати, що наукова оцінка Всесвіту буде включати в себе ймовірності 

або недетермінованість динамічних законів.  Крім того, досить імовірно, що якщо 

є емпірично адекватна пропозиція для повної теорії, за якою її  динамічні закони 

носять імовірнісний характер, також має місце емпірично еквівалентна оцінка, за 

якою  фундаментальні закони є детермінованими. Виходить, що цілком імовірно, 

що ми ніколи не будемо знати, чи дійсно детермінізм є справедливим. 

С.Гленнан зазначає [152,c.375], що значна частина різноманітних феноменів 

природного світу є продуктом функціонування механізмів, і, відповідно, адекватна 

теорія науки повинна надавати оцінку тому, чим механізми є, як їх можна 

відкрити та представити, і визначити роль, яку вони відіграють у науковому 

поясненні. В значній мірі, механістична філософія науки може розглядатись як 

альтернатива традиції логічних емпіриків, які відвели почесне місце законам 

природи. У рамках цієї традиції, наука в широкому сенсі розглядалась як пошук 

законів, що описують регулярності в природних явищах. Теорії розумілись як 

дедуктивні замикання безлічі законів, пояснення вважались аргументами, що 

випливають із законів. Прибічники механістичного руху стверджують, що підхід 

логічних емпіриків в корені розходиться з практикою науки, особливо в 

соціальних науках, а навіть у багатьох галузях фізики і хімії. 

 Але закони світу, закономірності, механізми не постають перед 

дослідником у вигляді знання, яке треба лише сприйняти, а приховані у 

суперпозиціях стабільного та суміші випадкового й мінливого, мають, так би 

мовити,  різний ступінь «прихованості». Тому перехід від спостереження до 

експерименту, у якому реальність постає штучно деформованою у потрібному 

напрямку, формування теоретичних конструкцій, спеціальних  методів, 
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системність та когерентність як пошук опори одного знання на інше, більш стале, 

проектування та конструювання досліджень, проблематизація та зміна парадигм – 

значною мірою походять від бажання виявити приховані закономірності та 

механізми. В науці  об'єктивність постає специфічною – як відповідність 

ідеального реальному. Так саме й істинність закономірного як ідея, категорія та 

норма методологічно реалізується в науці як об'єктивність ідеального. 

Теоретичність, емпіричність, системність, доказовість, методологічність, 

прогностичність, інтерсуб'єктивність та об'єктивність в науці забезпечують 

центральну ідею пошуку закономірного. При цьому, знаходження закономірного у 

проекті саме наукового дослідження постає як бажане, у науковому результаті – як  

можливе й дійсне, але у нерозривності стану-процесу «знання-пізнання» - це 

суміш дійсного, можливого та бажаного. 

На наш погляд, нормою наукового пізнання повинно бути його спрямування 

на істинне відображення закономірностей буття світу, що реалізується в 

модальностях бажаного, можливого та дійсного через об'єктивність ідеальних 

конструктів знання та їх інтерпретацію у вигляді речей, явищ та процесів світу. 

Визначення норм повинні виходити з наступних положень, які, на наш погляд, 

мають відповідати наведеним С.Кримським і В.Стьопіним головним 

відокремлюючим  ознакам науки, але відрізнятися наступним: 

1. Замість «законів перетворення об'єктів» застосовується більш широке 

«закономірностей та механізмів буття світу»; 

2. У визначенні норм науки, на наш погляд, повинні бути явно представлені 

модальності бажаного, можливого та дійсного, у яких фактично здійснюється 

наукове пізнання. 

3. Об'єктивність наукового знання розкривається як специфічна 

об'єктивність конструктів – ідеальних об'єктів і предметів дослідження, понять, 

моделей, схем, систем, а також гіпотез і теорій їхнього функціонування. Вказана 

об'єктивність онтологічно стосується не лише фізичної (у традиційному розумінні 

- об'єктивної) реальності, а реальностей – фізичної, повсякденної, соціальної 



 172 

реальності, інколи говорять про педагогічну реальність тощо. Якщо, наприклад, 

фізика створює теорії у намаганні представити закони і механізми «фізичної», а 

фактично основної об'єктивної  реальності, то у соціогуманітарних науках йдеться 

про відповідність описів подіям у соціальній реальності, яку ототожнюють або 

розмежовують з повсякденною реальністю та життєвим світом А.Щюца [153]. 

4. Якщо наукове дослідження йде шляхом формування теоретичних 

конструктів як ідеалів, абстракцій та типічностей, то повернення до конкретного, 

чого потребує повсякденне життя, практика і техніка, вимагає визначення 

механізмів інтерпретацій.  

На відміну від багатьох систем знання, зокрема повсякденного, ідеології та 

магії, наука свідомо змушена не працювати у полі конкретного безпосередньо, а 

досліджувати загальне у закономірностях, усвідомлюючи опосередкованість і 

необхідність інтерпретації своїх результатів для суспільних практик. Операції, що 

доводять істинність суджень щодо ідеальних об'єктів, також повинні бути 

принципово іншими: вони справедливі у відношенні до реальних речей лише за 

певних обмежень. 

Таким чином, на певному етапі постає питання вибору:  

- або вивчати конкретну річ, схожі речі, їх загальні ознаки на множині всіх 

доступних, беручи властивості  абстрактних об'єктів безпосередньо з практики; 

-  або досліджувати закономірності та механізми буття сукупностей схожих 

речей шляхом утворення ідеальних абстрактних об'єктів. 

Друге, як вже було показано, сьогодні вважається суттєвою ознакою 

наукового пізнання. І такі дослідження закономірностей слід вважати бажаними та 

можливими на шляху розвитку людства.  

Якщо справедливо, що наукове знання коріннями виходить з повсякденного, 

то зрозуміло, що протонаука мала справу з конкретними речами та, водночас, 

намагалась винайти закони буття, яким вони підпорядковуються. Цей процес 

ретельно досліджується філософами науки. Наприклад, відповідно до наведеного 

В.Ільїним [154,с.373-374], можна відзначити, що суттєвим фактором віднесення 
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пізнання до наукового є перехід від узагальнення, що лише відбирає властивості, 

притаманні всім узагальнюваним речам, явищам, процесам, до ідеалізації, в якій 

виникає новий об'єкт,  схожий на прототипи, але не тотожний жодному з них.  

В.Стьопін [70,с.36] зазначає, що на етапі преднауки речі, властивості та 

відношення фіксувались у формі ідеальних об'єктів, що замінювали об'єкти 

реального світу. На цьому етапі первинні ідеальні об'єкти бралися безпосередньо з 

практики. Але після цього пізнання робить наступний крок і «починає будувати 

фундамент нової системи знання нібито «зверху» за відношенням до реальної 

практики», «ідеальні об'єкти беруться вже не з практики а з систем знання, що 

склалися раніше». «Емпіричні об'єкти хоча й співставлюються з реальними 

предметами досвіду, не тотожні останнім [70,с.36]. Вони суть абстракції, що 

існують лише в ідеальному плані, як смисл знаків емпіричної мови науки». 

«Теоретичні об'єкти [70,с.67], на відміну від емпіричних, являються ідеалізаціями, 

«логічними реконструкціями дійсності». Вони можуть бути наділені не лише 

ознаками, яким відповідають властивості і відношення реальних об'єктів, а й 

ознаками, яких не має ні один такий об'єкт». 

Наведе В.Стьопіним не заперечує, а безпосередньо вказує на те,  що не лише 

наука, а й преднаука може оперувати з ідеальними об'єктами. Вони беруться 

«безпосередньо з практики», тобто належать до емпіричних.   

Складність полягає у тім, що узагальнення, типічність вже набуває 

характеру ідеалізованості, оскільки наша свідомість не просто обирає складові 

ознаки незацікавлено, а пропонує саме ті, які викликають інтуїтивну прихильність. 

Навіть спрощена типічність вже містить ознаки, що привертають чимось нашу 

увагу, і ця увага продукується всім нашим індивідуально-суспільним досвідом. 

Типізація та абстрагування, що визначаються як відкидання несуттєвого та 

збереження «типового», здійснюється людиною, яка свідомо чи несвідомо 

(підсвідомо) пропонує суттєві для себе ознаки. Хоча повноцінне набуття статусу 

ідеалу й відбувається завдяки логіці, за якою визначається нова якість: «майже 
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ідеальний» газ дослідницької моделі цілеспрямовано перетворюється на 

ідеальний, «достатньо чорне» тіло – на абсолютно чорне. 

За визначенням П.Йолона у Філософському енциклопедичному словнику 

[86,с.632], теоретичне знання – окремий, відносно самостійний тип наукового 

знання, первинний рівень якого формується на основі якісної переробки 

емпіричного знання засобами і в формах раціонального мислення. Він є 

результатом узагальнення і концептуалізації емпіричного матеріалу, 

абстрагування від несуттєвих і випадкових характеристик об'єкта, його ідеальної 

реконструкції. Теорія у власному розумінні [86,с.633] – це «форма вірогідних 

наукових знань, що дає цілісне і систематичне уявлення про закономірності та 

сутнісні характеристики об'єктів». Вона виступає як система понять, суджень, 

умовиводів, зведених до єдиного об‘єднавчого начала, роль якого відіграє певна 

узагальнююча ідея. Теорію П.Йолон вважає істинним знанням, вона є 

узагальненням об'єктивних фактів, досвіду суспільно-історичної практики, 

формулює закони, виступає засобом пояснення закономірностей, здатна 

передбачати нові явища, закономірності, тенденції. 

 Звернемо увагу на те, що віднесення теоретичного знання до наукового у 

наведеному визначенні вводиться як даність. Але як факти та тенденції щодо 

теоретизації пізнання суспільних практик, так і наявність більш широких поглядів 

(Касавін) на місце теорії у вимірі ідеології дають підстави для пошуку форм 

єдності та демаркації наукового знання з іншими його типами, видами, зокрема – з 

практико-методичним та професійним. 

Виникає запитання: чи можливе теоретичне знання, що є не науковим, а 

лише  професійно-практичним? Чи є заперечення, що принципово заважають 

цьому? 

1. Припустимо, що професійно-практичне знання представлене судженнями 

стосовно фактів щодо об'єктів, предметів та їх властивостей, засобів, і ці судження 

разом із фактами утворюють певний емпіричний базис.  
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2. В.Стьопін [70,с.67] зазначає, що серед ідеальних об'єктів науки два 

основних різновиди – це емпіричні та  теоретичні, але далі наводиться 

заперечення цьому: «теоретичні об'єкти, на відміну від емпіричних, являються 

ідеалізаціями». Таким чином до емпіричного базису, що відображає фрагмент 

професійно-практичного знання, можуть належати поняття, що є типовостями, 

абстракціями та ідеалізаціями.  

3. У міркуваннях В.Стьопіна щодо емпіричних об'єктів також вказується, що 

будь-яка їх ознака може бути знайдена у відповідних реальних предметів, але не 

навпаки. Це відображає об'єктивно-конструктивне походження емпіричних 

об'єктів, що в аспекті мисленевого синтезу має схожі механізми для 

повсякденного, наукового та практико-методичного знання. Можна припустити 

або визначити як вимогу, що емпіричний базис наукового знання формується на 

засадах більш строгого фільтрування вхідних даних, ніж професійно-практичного, 

але немає підстав вважати цю ознаку нормою їх демаркації. 

4. Теоретичні об'єкти вважаються логічними реконструкціями дійсності, 

такими, що можуть бути наділені як  відношеннями реальних предметів, так і 

ознаками, яких у цих предметів немає. Таким чином, для теоретичних об'єктів 

немає принципових заперечень тому, що вони конструктивно-рефлексивним 

шляхом можуть бути введені як у повсякденне, так і у практико-професійне 

знання.  

5. Навряд чи буде викликати заперечення те, що певна частина суджень 

професійно-практичного знання повинна мати закономірний або законоподібний 

характер: інакше немає базису для визначення принципів, норм, методичних 

настанов щодо забезпечення потреб відповідної практики.  

Таким чином, наведене вказує на те, що у регіонах практико-професійних 

знань можуть існувати всі необхідні складові для формування гіпотез та теорій, 

які, тим не менше, складно віднести до строго наукових. 

Важливим, на наш погляд, є те, що бажання отримати закономірності 

створення та розвитку світу виступає як зовнішнє для  утворюваної системи 
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наукового знання-пізнання. Бажання не потребує доведення, але йому повинна 

відповідати можливість наукового пізнання як такого, що встановлює 

закономірності реального світу шляхом дослідження ідеальних об'єктів. Ця 

можливість є не апріорною, а проективною: на межі виникнення науки людство 

повинно спроектувати та сконструювати ідеальні об'єкти таким чином, щоб 

підмінити ними сукупності реальних у дослідженнях закономірностей. 

Можливість проекту науки доводиться у ході її реалізації. 

Зазначене можна підсумувати наступним чином: в наведеному контексті 

першу частину запропонованої  нами норми науковості знання (істинне 

відображення закономірностей буття світу) можна розглядати як аксіому. Друга 

частина представляє проективну реалізацію норми у межах існуючої версії науки. 

Але ще раз звернемо увагу на специфічний аспект справедливості слів 

Стьопіна «первинні ідеальні об'єкти бралися безпосередньо з практики». «Взяти» 

ідеальний об'єкт із практики неможливо безпосередньо, але ми беремо його саме 

як абстрактний, типовий та ідеальний завдяки досвідній навантаженості 

сприйняття. Ми хочемо взяти безпосередньо,  таким як він є у природі, а беремо 

його так як можемо – як феномен свідомості, «кентавричний об'єкт» за словами 

М.Мамардашвілі [155]. Важливим міркуванням  для нас буде те, що методики 

суспільних практик так само «беруть із реальності» (що виступає більш як 

повсякденна або практично-професійна) свої типічні абстрактні ідеальні об'єкти та 

включають їх  в судження, умовивід,  первинні «прототеорії», але такі 

інтелектуальні системи не обов'язково набувають якостей наукового знання. 

Так О.Ляшенко зокрема вказує, [156,с.18], що «сучасне буденне знання 

значно збагачене результатами загальної і спеціальної освіти, елементами 

професійної діяльності (нерідко досить наукоємної)». Звертається увага на те, що 

«ставши конструкціями здорового глузду, ... наукові положення нерідко 

утворюють зв'язані понятійні системи, які можна назвати «житейськими теоріями» 

або прототеоріями про різні галузі дійсності» [156,с.21]. 
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Зрозуміло, що достатньо розвинута професійна діяльність у межах певної 

суспільної практики виокремлюється з повсякденного життєвого світу і утворює 

власний регіон професійного знання - фахового, практико-методичного, 

конструктивного, технічного тощо. Це не просто практичне знання з єдиними 

типоутворюючими характеристиками: професійне знання окремих практик 

повинно відбивати суттєві відмінності предметів, завдань, методів та засобів 

відповідних діяльностей. 

Як вже було відзначено, суспільні практики оперують з типічностями, 

абстракціями та ідеалізаціями, формують власні регіони знання, поняття, 

судження, умовиводи. Поглиблення фахових особливостей веде до набуття 

епістемами відповідних практик змісту, що вже не можна вважати повсякденним. 

У комплексах фахового знання накопичується описовий, пояснювальний та 

нормативно-методичний матеріал. Якщо професійне практико-методичне знання 

починає виконувати прогностичну функцію щодо результатів відповідної 

діяльності, то воно набуває й характеру «професійної теорії». 

Ці прототеорії локалізуються у певних регіонах знання, сприяючи 

формуванню у складі практик окремих фрагментів методичного  знання і приписів 

щодо конструювання діяльності та штучних об'єктів. 

 

2.3.3. Науковість і раціональність 

 

Наукова раціональність являє собою важливішу категорію, що пов′язує 

наукові види діяльності  із цілями, цінностями та розумністю  існування людини. 

Проблема дослідження форм раціональності не втрачає своєї актуальності, 

незважаючи на значні напрацювання філософів у сфері цієї проблематики. 

Раціональність, що походить із усвідомлення ставлення людини до оточуючого 

світу, значною мірою була відправним пунктом перетворення архаїчних форм 

пізнання на наукові. У свою чергу, розвиток  наукового знання ставить 

раціональність на більш міцне підґрунтя,  перетворює впорядкованість складових 
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бачення світу та їх взаємозв'язків на системність, а розуміння причинно-

наслідкових залежностей визначає як принципи причинності та детермінізму.  

Застосування раціональністного підходу до систематизації наукових форм і 

сутностей можна порівняти із дослідженням підсистеми засобами системи, що 

містить першу, а тому потенційно може бути здатна вирішити певні її 

суперечності. 

Термін «раціональність» пов'язується із сукупністю правил, норм, еталонів, 

стандартів, оптимальною для досягнення соціально осмислених цілей і прийнята 

певним соціумом [157]. Він має багато визначень [158,с.6], серед яких логічна 

сумісність, добра обґрунтованість вірувань,  цінностей тощо. 

В роботі [158,с.36] згадується, що в логіко-позитивістську епоху природним 

виглядало наближення оцінок «раціонально», «науково», «логічно»  шляхом 

редукції двох перших до останньої, сфера раціонального звужувалася до наукової, 

а критерієм останньої була логічність. Пізніше було вироблено не тільки більш 

універсальний погляд на раціональне, але й менш оптимістичний на науковість, у 

структурі якої логічність стала займати скромне місце. Відзначається [158,с.37], 

що найпростіша схема раціональності  засновується на поняттях  «мета», «засіб», 

«результат»: дещо є раціональним (відносно певної мети), якщо воно може бути 

специфіковано як засіб для отримання результатів, що оцінюються як реалізація 

мети.  

Узагальнену раціональність С.Кримський [159,с.104] визначає як  таку, що 

припускає представлення у вимірах розуму здатності до мотивованого відбору 

(рішень, можливостей, дій, альтернатив) у відповідності до певних граничних 

(міровизначених) або нормативних (якісних) обмежень на основі системи 

принципів раціональності. 

Сфера раціональності в науці містить систему оцінок, норм та вимог до 

наукових систем,  інструментарію пізнання та дослідницького процесу. За 

П.Йолоном [159,с.168], раціональність  охоплює всю сукупність питань про 

властивості наукового мислення і наукового знання, шляхи їх ґенези, історичні та 
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діючі форми і типи. До неї належать способи одержання і систематизації наукових 

знань, стандарти концептуальної та структурної сформованості.  

В.Ратніков зазначає [160,с.155], що будь-яка система наукового  знання – 

раціональна, але не кожна раціональна – наукова. Для того, щоб бути науковою, 

система знання необхідно повинна бути раціональною, але зворотне невірно.  

На наш погляд, можна говорити про певну якісну співмірність, 

взаємозалежність науковості та раціональності систем знання, навіть про 

визначальну роль раціональності в цій парі. В межах раціональності можуть бути 

сформовані схеми пізнання, які будуть відповідати суб'єктивно або колективно 

визначеним нормативам, але не вести до поглиблення знання, наближення його до 

істини в описі  предметів дослідження. Згадаємо також, що інколи вважається 

недоцільним виводити за межі корпусу науки неструктуровані дані спостережень 

та експериментів, недосконалі теорії, локально неоптимальні методи тощо. Окрім 

цього, навіть найбільш строгі системи наукового знання, наприклад, математика, 

не позбавлені логіко-інтуїтивно визначених фрагментів, раціональність яких може 

бути невизначеною.  

У тій системі  пізнавальних відносин, що представлена в науці, 

раціональність розуміється [160,с.136] головним чином в термінах діяльності або 

конституюється у формах порядку у реальному світі або як порядку логічних 

форм. Вважається, що у термінах діяльності раціональність зводиться до схем 

типу «мета – засіб – результат», а у науковому пізнанні в якості мети виступає 

істина, в якості результату – те чи інше наближення до неї, за яким можна судити 

про раціональність засобів досягнення. Зазначається [160,с.188], що в науці 

раціональне є категорія, що визначає межі, в яких актуалізуються оптимальні 

умови закономірного руху людського пізнання до об'єктивної істини та існують 

засоби ефективної реалізації цих умов.  

На наш погляд, визначати за мету наукового пізнання істину – справа 

категоріального філософського виміру, що має відомі інтерпретації, розкриті у 

працях багатьох філософів і методологів науки. Раціональність на рівні 
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філософського пізнання шукає істину у найбільш загальних формах для 

забезпечення буття людини відповідно до суспільно визначених ідеалів, 

раціональна науковість філософії науки – істину закономірностей світу. На 

загальнонауковому рівні ця мета реалізується у сукупності принципів, методів, 

ідей, норм наукового пізнання на основі застосування ідеальних знанієвих 

конструктів. На  дисциплінарному рівні істинність реалізується як специфічна 

об'єктивність структурованих за регіонами знання теорій, предметів та об'єктів 

досліджень. На методичному рівні і раціональність, і науковість проектів та 

результатів досліджень (як взаємодоповнюючі, інтегровані але мотиваційно різні 

регулятиви) втілюються у системі норм, нормативів, регламентів, що визначають 

актуальність,  науковість отримуваного, його цілепокладання та цінність – 

наукову, практичну, соціальну, економічну тощо, якості – продуктивність, 

інновативність, екологічність та ін. Конструювання та наповнення змістом теорії 

поєднуються у процесі проектування, який має власні раціональні та наукові 

джерела формування.  

В роботі [160,с.171] відзначається, що питання про співвідношення 

наукового і раціонального може полягати у  тому, чи кожен компонент науки в 

структурному і функціональному відображенні завжди і всюди має визначеність 

раціонального.  Однак справедливо відзначається, що оцінки наукових систем на 

предмет їх пізнавальної переваги не завжди виявляються можливими з точки зору 

діючих принципів і норм наукової раціональності. Знання не завжди повне і 

міститься у формах, що далекі від досконалості. Раціональна історія науки і 

раціональна структура наукового знання не дані самі по собі в силу того, що наука 

існує, а є результатом раціональної реконструкції накопиченого знання. 

Безумовно,  наука не позбавлена теорій, які не можна на сьогодні вважати 

раціональними, а також вхідних даних, методів і засобів, які вже опрацьовуються 

в дослідженнях, але не набули якості раціональних. 

Вважається [160,с.155], що наукова раціональність є нормативно 

визначеною і методологічно орієнтованою на досягнення об'єктивно-істинного та 
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ефективного результату (вирішеної задачі, проблеми). Науковій раціональності  

притаманний нормативний характер. 

Звернемо  увагу на те, що наукова раціональність виходить  за межі власне 

науки як сфери діяльності щодо утворення знання. Така раціональність  мотивує 

виважене, розумне цілепокладання, міровизначення, нормування в усіх сферах 

діяльності. 

За П.Йолоном [159,с.175], наука та її основні компоненти – наукове знання 

та науковий метод, її історія і стан на певному етапі не є самі по собі безвідносно 

раціональними, нераціональними або ірраціональними. Перше є атрибутом 

наукового.  Нераціональне  не має  подібно до ірраціонального будь-яких 

атрибутивних ознак, воно характеризує будь-яку непродуктивність системи 

наукового знання за відношенням до конкретних пізнавальних цілей і задач. 

Нераціональне в науці є супутній момент, форма проявлення і доповнення 

раціонального.  

Досліджуючи співвідношення розуму і науки, раціональності та науковості 

звернемось до міркувань В.Поруса, що наведені в його роботі «Раціональність. 

Наука. Культура» [161]. Він відзначає, що критерії раціональності – це правила, за 

якими оцінюються теорії та способи їх побудови та відповідно до яких теорії 

сприймаються науковими співтовариствами.  Основною функцією моделей 

наукової раціональності є побудова теоретичного образу науки. Можна говорити 

про ступінь адекватності образу науки і наукової діяльності, що домінує на 

даному історичному етапі, картині загальнокультурного процесу. Межі науковості 

– це не бар'єри, а скоріше мембрани, скрізь які відбувається дифузія в обидві 

сторони: поняття і методи, критерії та норми науковості проникають в культурний 

контекст, змінюючи його. Сам цей контекст входить в науку як резервуар нових 

проблем і джерело нових ідей, оцінок і орієнтирів. 

Щодо співвідношення науковості та раціональності, відзначимо два 

міркування В.Поруса: 
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 1. Якщо раціональність повністю визначається своїми критеріями, то вибір 

їх не може бути обґрунтований раціонально (через «логічне коло»), здійснюється 

за іншими, наприклад, ціннісними міркуваннями. Це робить вибір критеріїв 

раціональності результатом конвенцій та прагматичних рішень. 

2. Щоб визначити межі наукової раціональності, потрібні критерії, які не 

можуть бути встановлені до  того, як ці межі будуть проведені. Спроби 

визначення меж науки та наукової діяльності за допомогою однозначних критеріїв 

раціональності не можуть бути успішними. Раціональність намагаються визначити 

відповідно до принципів науковості, а науковість – через раціональність. 

Звернемо увагу на те, що якщо таке коло існує, воно не може не гальмувати 

суспільний розвиток блокуванням вдосконалення норм буття та пізнання, і знання 

про світ. Оскільки раціональність всеосяжна, то йдеться не лише про теорію та 

мислеобрази розвитку, а й про сам соціокультурний та економічний розвиток. 

Зрозуміло, раціональність і наука можуть не лише сприяти розвитку одне одного, а 

й гальмувати цей процес, але ці зворотні зв'язки утворюють не коло, а 

спіралеподібну форму. 

На нашу думку, з початку слід зробити певне уточнення: під науковою 

раціональністю дуже часто розуміються два поняття, що симетричні, але різні: це 

раціональна науковість і наукова раціональність.  

Науковість – це категорія, яка представляє спільність ознак і норм знання та 

пізнання високих рівнів істинності, довіри, обґрунтованості, доведеності та ін., що 

спрямовуються на відтворення в описах та поясненнях закономірностей світу. 

Раціональну науковість можна вважати категорією, що виокремлює регіон 

науковості, у якому наукові знання та пізнання виступають як раціональні. 

Регіону раціональної науковості протистоїть не лише ненауковість, а й 

нераціональна та ірраціональна науковість. Нераціонально науковими можна, 

наприклад, вважати теорії, що «програли» конкурентну боротьбу з іншими, більш 

прогресивними у термінах методології дослідницьких програм І.Лакатоша. 

Ірраціональними можна вважати теоретичні конструкти, що є формально 
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суперечливими, але важливими для корпусу науки,  результати «переднього краю» 

наукових досліджень, що суперечать теоріям, які вважаються раціональними. 

Ірраціональність співіснує з проблематичністю, а також з інтуїтивністю, коли вірне 

наукове положення з'являється у свідомості вченого неусвідомлюваним шляхом. 

У такому контексті наукова раціональність повинна розглядатись як така 

раціональність, що утворюється й обґрунтовується науковими методами та 

засобами, використовує наукове знання. 

Раціональна науковість первинна за відношенням до науки, тому що 

спочатку було донаукове і протонаукове пізнання, але була розумність. Розум 

відповідно до потреб практики визначив бажаність і необхідність науки, а потім 

підтвердив можливість у процесі її формування та перевірки на корисність. 

Наукове пізнання виникло завдяки раціональності, що поєднала в собі, окрім 

іншого, й бажаність та необхідність. Так повинна з'являтись та знов і знов 

відтворюватись раціональна науковість знання та пізнання.  У свою чергу, знання, 

що кваліфіковане як наукове і синтезоване раціонально, у формі пізнання зробило 

наступний крок – створило знання закономірностей світу, що вплинуло на 

реконструкцію раціональності. Але не лише раціональна науковість готувала 

еволюцію та революцію раціональності – над цим «працювали» та зробили свій 

внесок всі форми пізнання – і повсякденне, і художньо-образне, і теологічне, 

міфологічне тощо, а також всі системи діяльності.  У результаті виникає нова 

раціональність, а також оновлена її складова – наукова раціональність – та частина 

раціональності, що заснована на науці. 

Таким чином, виникає не коло, і не спіраль «раціональність – раціональна 

науковість – нова (наукова) раціональність», а більш складна спіралеподібна  

форма спільного розвитку всіх видів пізнання та діяльності. 

Цей неперервний процес у методологічному вимірі можна представити й 

наступним  чином: 

- раціональність утворює норми та критерії науковості та на цій основі 

забезпечує розвиток науки; 
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- остання, в свою чергу, разом з іншими системами пізнання й діяльності, 

напрацьовує нові норми та критерії раціональності (не лише наукової), і 

раціональність реформується; 

- нова раціональність знов напрацьовує нормативні та критеріальні зміни 

науки. 

Паралельно може відбуватись методологічна рефлексія і раціональності , і 

науковості, що утворює форми, які постійно оновлюються. 

Як добре відомо з історії науки і техніки, в одних випадках оновлене наукове 

знання призводило до суттєвих змін раціональності, соціально-економічного 

порядку, культури, в інших –  соціально-економічні, соціокультурні  чинники 

змінювали раціональність та впливали на розвиток науки, визначали утворення її 

нових норм. Система не є замкненою та не утворює логічне коло раціональності-

науковості, вона відкрита назустріч всебічному пізнанню світу та розвитку 

людства. 

 

2.4.    Норми та ознаки науковості знань 

 

Розвиток теорії пізнання та розширення знанієвого виміру суспільних 

практик призвели до потреби розгортання знання не лише у спектрі якостей, а й 

видів та типів. Але  критерії демаркації різних типів знання одразу ж стали 

об'єктом критики як такі, що не забезпечують строгого розмежування завдяки 

суттєвому взаємопроникненню цих інформаційно-смислових сутностей.  

Незважаючи на те, що поняття знання - штучний конструкт, якій  залежить 

від формування його науковою спільнотою у загальнокультурному контексті, він, 

у той же час, несе у собі весь досвід пізнання реальності, а тому не може 

розгортатись довільно. Якщо первинні уявлення про науку цілком засновувались 

на співмірності її із системою  знання, як сутності, що вже необхідно пов'язана з 

істинністю та у якій не можна мати сумніву, то визначення науки минулого 

століття як певної сфери або системи центрувалися навколо знання, що було 
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кваліфіковане як наукове і вимагало більш багатовимірного нормування та 

критеріальної оцінки. Що стосується сучасних вимог до системи наукового 

знання, то воно вже не може бути нейтральним й до суспільних цінностей [70], 

свідомо оперувати не лише у межах дійсного, а й можливого та бажаного [162], 

потребує нових підходів до ідентифікації та демаркації. 

Наше дослідження норм, ознак та критеріїв науковості знань пов'язується із 

розвитком наукової діяльності в університетах, наукових установах та групах 

дослідників, а тому проблематизується не тільки на філософському, а й на 

загальнонауковому та методичному рівнях проведення досліджень, які можна 

кваліфікувати як наукові [163]. Добре відомо, що на методичному рівні проект 

наукового дослідження або представлення наукового результату, як правило, 

містить наступні або схожі на них складові. 

1. Актуальність проблематики досліджень потребує доведення того, що 

наукове дослідження за проблемою стосується важливих напрямів розвитку 

науки, технологій, економіки та суспільства. Загальна актуальність проблеми 

конкретизується у виборі актуальної теми, мети, об'єкту та предмету дослідження, 

що потребують саме наукового, а не практико-методичного чи іншого 

дослідження.  

2. Із актуальністю тісно пов'язана й наукова новизна результатів. Проект 

досліджень повинен передбачати отримання положень, які можна було б 

кваліфікувати, як наукові, при цьому вони повинні бути нові. Методичне 

усвідомлення науковості результату виникає тоді, коли, по-перше, мають місце 

положення, які за епістемологічними та методологічними якостями можуть бути 

визнані науковими. По-друге, окреслено стан досліджуваної проблеми, теми, 

обраного предмету, що представлене переліком передових результатів інших 

вчених світової спільноти. Наукова новизна і цінність результату пов'язується із 

тим, що інші вчені наблизились до нього, бажали отримати подібне, але не 

отримали: це доводиться визначенням того місця, яке представлений результат 

займає серед інших. Науково цінним, але не новим, виступає відтворення 
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наукового результату інших вчених у тому випадку, якщо актуальною є перевірка 

гіпотези, яку наукова спільнота не вважає поки що  доведеною. 

3. Окреме місце займає практична цінність результатів, таких як можливість 

їх впровадження не тільки у подальшому розвитку науки, а й в інших сферах 

суспільної практики. Така цінність результатів розкривається через їх корисність, 

ефективність при вирішенні проблем і завдань розвитку суспільства та економіки, 

конкурентоздатність запропонованого на світових ринках інтелектуальної 

продукції. При цьому науковість результатів хоча й є побічною властивістю, але 

також має значення, оскільки певною мірою все ж свідчить про їх якість, 

складність, неможливість  отримання за допомогою ненаукових систем 

виробництва знань.  

Таким чином, проблема визначення науковості (ідентифікація) та 

розмежування наукових знань з іншими їх типами, видами (демаркація) 

обумовлює необхідність формування ознак, норм, а у кращому випадку – 

критеріїв науковості не тільки на філософському, а й на інших рівнях методології 

та пізнання: методичному, дисциплінарному, загальнонауковому. 

Розглянуті вище аспекти філософії науки дають підстави вважати, що 

визначення критеріїв демаркації наукового знання є проблематичним, а в 

загальному випадку – й неможливим. Але попередні напрацювання людства 

фактично визначили наявний образ науки, що зосереджується, «центрується» 

навколо певних положень щодо наукової якості  знань та норм їх отримання у 

наукових дослідженнях. В усякому випадку, визначення норм науковості постає 

як наукова задача, що може бути достатньо аргументовано визначена, піддана 

верифікації та фальсифікуванню в очікуванні прийнятних для наукової практики 

результатів. 

Відзначимо, що відокремлення наукових знань (як рухомих, таких, що 

потенційно фальсифікуються) від метафізичних (незмінних) не становить основної 

складності для практики наукової діяльності на методичному рівні. Зрозуміло, 

можна говорити про ненауковість робочих гіпотез як суджень, що інколи мають 
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незаперечний позитивний смисл, що не може бути спростований, а від так – і не 

потребує наукового дослідження. Це інколи є характерним для прикладних 

досліджень-розробок, що спрямовуються на створення методик та регламентів 

суспільних практик, де саме їх застосування вже визначає позитивне зрушення у 

вирішенні практичних завдань. Разом із тим, ми вважаємо, що не метафізичне 

знання виступає «загрозою» науковості результату методичного рівня, а 

положення повсякденно-практичного характеру, які не обґрунтовані достатньо 

глибоко, всебічно, з опорою на відповідні наукові напрацювання.  

Важливо відзначити, що аналіз світових напрацювань дає підстави вважати, 

що наука не є цілісним феноменом, вона є різною, і саме те, якими є підвиди 

науки, потребує урахування при формуванні норм та критеріїв науковості знання 

та досліджень. 

Слід також розмежовувати науково-методичне знання з різного виду 

псевдонаукою, паранаукою тощо. Однак відзначимо, що серед визначень, 

наприклад, за Т.Лешкевич [164,с.73-78], побічних для науки феноменів, 

зустрічаються й такі, що є не протидіючими науці «ворогами», а побічними 

формами. Так, наприклад, девіантне знання, що визначається як відхилення від 

пізнавальних стандартів, обрання неприйнятих загально методів чи об'єктів та 

кваліфікується як «наука одинаків та  невеликих груп» - це супутнє явище у 

нормальному розвитку науки. А знання, що як «несумісне з наявним 

гносеологічним стандартом» визначене «паранауковим», потребує більш уважної 

оцінки і може виявитись, наприклад, носієм нової парадигми та революції в науці, 

тім більше, що потребує дуже суттєвих уточнень, у чому саме полягає «стандарт» 

науковості. 

В роботі [165] наведено положення, які названо основними особливостями 

наукового пізнання або критеріями науковості, які відрізняють науку від інших 

форм пізнання (мистецтва, повсякденного пізнання, релігійного тощо): 

- основна задача – знаходження  об'єктивних законів дійсності; 

- передбачення майбутнього; 
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- системність; 

- постійна методологічна рефлексія; 

- об'єктивність, безпосередня мета - об'єктивна істина; 

- формування спеціалізованої наукової мови; 

- специфічні матеріальні засоби пізнання; 

- строга доказовість, обґрунтованість результатів; 

- можливість багатократного відтворення та дослідної перевірки. 

Розглянемо наведене з позицій можливості віднесення наведених норм і 

ознак до критеріїв науковості знання. 

1. Знаходження законів дійсності – важливе, і мабуть, дійсно одне з головне 

завдань науки, але не будь-якої її підсистеми. Для соціальних наук поняття 

дійсності потребує уточнення – вони досліджують соціальну, а не фізичну 

реальність. Окремо потребує уточнення застосування терміну «об'єктивний».  

2. Передбачення майбутнього наукове пізнання здійснює на основі 

винайдення сталих закономірностей, значна частина яких вважається незмінними, 

або шукає закони їх зміни. Але магія також намагається передбачити майбутнє 

певними засобами, хоча її результати складно вважати обґрунтованими з позицій 

науки. Далі, на наш погляд, прогностичні можливості та  реальні здатності 

повсякденного знання також дозволяють певним чином передбачувати майбутнє: 

позанаукове намагання у чомусь передбачити майбутнє становить складову 

існування кожної людини і далеко не завжди таке передбачення виявляється 

хибним. Тому просто «передбачення майбутнього» не можна вважати критерієм 

науковості, в науці йдеться про окремі можливості понаддалекого передбачення 

[70] або такого, що випливає із закономірностей та встановлених механізмів. 

3. Системність  дійсно дуже часто вважається не просто ознакою, а й 

критерієм науковості знань, хоча результати досліджень багатьох критично 

налаштованих філософів давно спростували принципову системність наявного 

наукового знання. Цю якість також   складно вважати властивістю лише наукового 

знання – не всяке наукове знання є системним і не всяке системне – науковим. 
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Системним знанням може бути суто технічне знання, а практико-методичне 

пізнання також намагається свої методики та регламенти систематизувати. Чомусь 

свідомо применшувалась завжди фрагментарна системність повсякденного 

знання, хоча така його якість достатньо часто займає у житті людини значне місце, 

наприклад, система правил дорожнього руху, законодавчі системи розвинутих 

країн тощо.  Що стосується релігійного знання, то кожна релігія – це система 

поглядів зі структурою, регламентами та вченням. Таким чином системність – не 

критеріальна ознака наукового знання, а лише бажана його норма. 

4. У принципі, рефлексія в науці як методологічно усвідомлена доцільність 

поглянути на певне знання «з іншого боку» дійсно має місце. Наука і філософія 

позиціонують себе як рефлексивні системи, для яких вона є нормою. Але 

рефлексивність навряд чи можна вважати  критеріальною ознакою, засобом 

відокремлення науки (та філософії) у принципі від всього іншого. По-перше, серед 

систем пізнання складно визначити принципово нерефлексивні, а «більше-чи-

менше» не утворює основу для критеріальності розмежування. По-друге, різні 

форми рефлексії можуть поєднуватись з різними методологіями, наприклад, 

конструктивно-технічне та релігійне пізнання складно визнати нерефлексивними 

та позбавленими методології. 

5. Істина, в усякому випадку для певних концепцій філософії науки, є 

бажаною властивість і нормою пізнання, але не є безпосередньою метою, оскільки 

навіть критичний науковий реалізм говорить про приблизну істинність, зокрема 

найкращих теорій. Стосовно істини згадаємо також, що наука шукає істинність 

опису закономірностей та специфічну об'єктивність, отриману для абстрактних 

ідеальних об'єктів. Повсякденне знання відтворює відносну істину та 

об'єктивність конкретного, одиничного, простих узагальнень, і ця істина більш 

прийнятна для здорового глузду, ніж наукова.  

Загальний висновок щодо запропонованого: наведені у якості критеріїв 

сутності в основному можна вважати нормами та ознаками наукового знання, але 

не критеріями його демаркації.  
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Достатньо відомою є система критеріїв Р. Рут-Бернштейна, на  яку сьогодні 

існує багато посилань [166,167]. Запропоновані у ній критерії розподілені на 

логічні, емпіричні, соціологічні, історичні, хоча інколи можна не погодитись із 

наведеним віднесенням критеріїв до розділів. 

1. Відповідно до логічних критеріїв, наукова теорія повинна бути:  

- простою  об'єднуючою ідеєю, що не постулює нічого зайвого; 

- логічно послідовною; 

- логічно спростовною (у певних випадках); 

- чітко обмеженою точними граничними умовами,  що визначають, які дані  

піддаються перевірці або фальсифікації. 

2. За емпіричними критеріями наукова теорія повинна:  

- емпірично перевірятися або вести до передбачень чи опису минулого, що 

перевіряються; 

- фактично створювати прогнози або описи минулого, що перевіряються; 

- мати відтворювані результати; 

- мати критерії для інтерпретації даних як фактуальних, штучних, 

аномальних або невідповідних. 

3. За соціологічними критеріями вона повинна:  

- вирішувати проблеми, парадокси та/або аномалії, невирішені попередніми 

теоріями; 

- створювати новий комплекс проблем, над якими вчені можуть працювати; 

- запропонувати парадигму або модель вирішення проблеми для допомоги 

розв'язання цих проблем; 

- запропонувати визначення понять або операцій, які допоможуть іншим 

ученим вирішити проблеми. 

4. Відповідно до історичних критеріїв, наукова теорія повинна: 

- відповідати або перевершувати всі попередні критерії, або довести, що 

відхилені критерії штучні; 
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-  бути здатною поясняти всі дані, зібрані  попередніми відповідними 

теоріями в термінах або факту або артефакту (без аномалій);  

-  відповідати всім існуючим допоміжним теоріям, що вже визначені як  

діючі.  

Запропоновано також узагальнення наведеного. Критерії для наукових 

теорій можна підсумувати у наступних принципах:  

- послідовність (внутрішня та зовнішня), 

- економність, 

- корисність (здатність описувати та пояснювати явища, що 

спостерігаються), 

- емпірична перевірюваність та спростовність, 

- заснованість на керованих, відтворюваних експериментах, 

- коригованість та динамічність (можливість вносити зміни для нових 

даних), 

- прогресивність (досягається все, що й у попередніх теоріях  і більше), 

- попередність (визнання того, що теорія може бути некоректною). 

Вважається, що невідповідності одному або двом з цих критеріїв може і не 

означати, що теорія не є науковою, але тільки з особливих причин. 

Невідповідність більшій частині або всім критеріям вказує на неналежність теорії 

до наукових.  

Визначені як критерії, ці сутності можуть розглядатись як норми та ознаки 

наукових теорій, що значною мірою пов'язані з положеннями критичного 

раціоналізму та фальсифікаціонізму К.Поппера, методології дослідницьких 

програм І.Лакатоша, історизму Т.Куна. У той же час, вони можуть не утворювати 

суперечності за відношенням до суджень повсякденного, професійного та 

конструктивно-технічного  знання. У них не йдеться про особливі об'єкти та 

предмети науки, її спрямованість на пізнання не одиничних явищ, а 

закономірностей. Щодо окремих ознак, то економність є корисним методичним 

побажанням, але не необхідним фактором; корисність – тривіальна умова для 
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орієнтованих на практику систем знання; емпірична перевірюваність у загальному 

розумінні є ознакою не лише наукового знання; попередність та коригованість – 

або «слабкі» версії спростовності, або ознаки неопрацьованості, що як методична 

настанова веде до втрати істинності та необхідності – ідеалів та регулятивів 

науковості. 

Зазначимо, що однією із важливих сторін змісту критеріїв є те, що вони 

дають можливість розподілити об‘єкти,  які оцінюються, на дві підмножини – тих, 

що відповідають заданому критерію, і тих які не відповідають йому. У більш 

загальному випадку, може існувати третя підмножина об‘єктів, для яких 

відповідність  заданому критерію не визначена,  має нечіткий або ймовірний 

характер. Якщо зазначена третя підмножина  непуста, слід вважати ситуацію 

проблематичною  для досліджуваних об‘єктів або  для даного критерію. 

Методологічно цікавим є результат спроби визначити строгу систему 

критеріїв, що був здійснений В.Ільїним та знайшов відображення у його 

монографії 1989 р. [168]. У роботі запропоновано три групи критеріїв, серед яких 

до першої  віднесено такі, що вважаються автором необхідними [168,с.25]. Це: 

- формальна несуперечливість, 

-  причинно-наслідкова пов‘язаність, 

-  можливість дослідної перевірки, 

-  раціональність, 

-  можливість відтворення, 

-  інтерсуб‘єктивність.  

Характеризуючи критерії цієї групи, В.Ільїн відзначає, що їх дія пронизує 

всю історію розвитку та функціонування науки. На думку автора, «усунення будь-

якої з цих вимог  загрожує розпадом науки як способу засвоєння дійсності».  

До другої групи віднесені історично сформовані нормативи, які визначають 

модельно-аналоговий, пояснювальний, змістотворчий процес, що утворюють 

зразки зв'язків, у термінах яких можна робити висновки про перебіг подій. До них 

належать такі нормативи, як вимоги до онтологічних структур, гіпотез існування, 
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гносеологічних припущень, картин світу, які зорієнтовані на визнані ідеали 

знання. Ці критерії  фіксують лише культурно-стилістичні міркування вчених, 

мають  значення для класифікації знання у його історичній проекції. 

Третя група - це дисциплінарні критерії науковості, що застосовуються до 

окремих галузей, систем знань і діяльності.   Вони значно вужчі та являють собою 

інструмент атестації конкретних видів знання і діяльності, відображають окремі 

параметри науки. 

Автор роботи наголошує [168,с.26], що множинність форм знання та 

діяльності не скасовує можливість побудови адекватної теорії науки – вона 

зобов'язує розвивати таку теорію як достатньо представницьку та різноманітну. 

Проаналізуємо запропоновані «критерії» науковості знання на предмет 

проблематичності їхнього застосування.  На перший погляд, вони продукуються у 

модальності необхідного, спираються на дійсне, в сукупності можуть 

претендувати на окреслення властивостей обґрунтованого, надійного знання, 

зорієнтовані на забезпечення істинності, принципів причинності та достатньої 

підстави. Але більш уважний аналіз розкриває певні вади критеріїв як таких, що 

не забезпечують демаркацію наукового знання, містять підміну необхідного 

можливим та бажаним: 

Критерій  формальної несуперечливості розглядається як логічний та межує 

із повнотою і незалежністю.   Відповідно до наведеного, несуперечливість – це 

властивість системи висловлювань, яка полягає в тому, що з неї не виводяться 

протиріччя. Несуперечливістю системи висловлювань вважається те, що кожне 

висловлювання цієї системи можна довести її засобами. Вимога є обов‘язковою 

для наукових теорій, формування яких вважається завершеним: вони не повинні 

водночас містити в собі й доведення, й спростування чогось. 

У роботі [168] В.Ільїна відзначається,  що суперечливі системи позбавлені 

пізнавальної цінності. Такий висновок відображає лише ту сторону справи, що на 

основі суперечливої системи складно отримати практичний результат у вигляді 

детермінованого алгоритму, методики, технології, дослідного зразка. Але 
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суперечливість теорії має не тільки негативний зміст, вона є однією з причин 

подальших досліджень.  

Звернемо увагу на те, що йдеться про формальну суперечливість, що додає 

строгості цій нормі, але дещо обмежує її застосування у дослідженнях систем, що 

не є, а інколи і не можуть бути формалізовані. Якщо наведене справедливо, одразу 

ж виникає сумнів у необхідності положення не лише як критерію, а й як норми 

науковості. 

Як добре відомо, відповідно до другої теореми Геделя несуперечність  

арифметики не може бути доведена засобами, що формалізуються в її межах  

[168].  Для доказу цього виявляється необхідним звернутись до більш багатої 

системи, що сама повинна бути несуперечливою. На значну частину логічних 

систем поширюються висновки зазначеної теореми, тому об‘єкти наукового 

знання виявляються за відношенням до критерію формальної несуперечності у 

загальному випадку проблематичними.            

Відповідно до визначення цього критерію як такого, що належить до групи 

необхідних, нам достатньо було встановити його проблематичність, щоб 

висловити сумнів щодо коректності запропонованого підходу. Але відзначимо:  

показник, що не визначає чіткої границі для розмежування, а тому не може бути 

визнаним, як  критерій,  можна спробувати застосувати  для  виміру науковості у 

процесі проектування наукових досліджень. 

Критерій можливості дослідної перевірки, на перший погляд, можна 

вважати одним з найбільш «жорстких» із точки зору мотивації практики: те, що 

прогнозується теорією, але не підтверджується експериментально, емпіризм та 

цілий ряд споріднених з ним філософських концепцій відкидає як хибне. Але 

відомо і те, що: не все може бути перевіреним тут і зараз, а інколи й у достатньо 

далекій перспективі; перенесення результатів теорій на явища  містить потенційну 

некоректність через вимушену обмеженість перших і невичерпність останніх. 

Наведене свідчить про те, що зазначений критерій також в загальному випадку є 

проблематичним і повинен мати  обмежене застосування.  
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Проблематичність раціональності як критерію науковості знання випливає 

вже із того, що на сьогодні пропонується декілька її типів.  Незавершеність 

конвенціонального формування терміну, багатозначність  тлумачення завжди 

визначає передчасність застосування його у якості критерію. Доводиться 

констатувати, що раціональність достатньо складно вважати критерієм без 

суттєвих додаткових пояснень. 

Інтерсуб'єктивність наукового знання, результатів дослідження 

методологічно розглядається у контексті можливості його відтворення багатьма 

суб‘єктами пізнання. Вважається  справедливим, що для заданої теорії при любих 

припустимих вхідних даних гарантується не лише отримання одного й того ж 

самого результату різними дослідниками, а й його однакове розуміння. Інколи 

найбільш проблематичною частиною такої процедури вважається саме 

відтворюваність, тому що опис вхідних даних і викладення теорії у процесі її 

створення в загальному випадку можуть бути здійснені систематизовано,  або, 

навіть, формалізовано. Але насправді не менш складним фактором 

інтерсуб'єктивності наукового знання постає проблема однакового розуміння 

фрагментів останнього, на що постійно впливає деконструктивність понять у 

поєднанні з регресією смислів [169]. 

Важливо й те, що інтерсуб'єктивність, у своєму гносеологічному аспекті, 

займає місце між суб'єктивністю та об'єктивністю,  не підміняючи їх. Взяті разом, 

ці поняття відтворюють спектр відтворення реальності та мислення суб'єктів 

пізнання. При цьому не можна вважати, що в об'єктивності науки повністю 

відсутній суб'єктивний фактор: наукове знання – конструкт  мислення наукових 

спільнот. У той же час, суб'єктивне не може не містити відображення реальності у 

достатньо адекватних мислеобразах, а відправним пунктом цього постає Ego 

cogito Картезія. Суб'єктивність та інтерсуб'єктивність  зустрічаються не лише у 

науці, а й у раціональному формуванні повсякденного знання та здорового глузду. 

Наведені міркування пов'язують нас із думкою про те, що 

інтерсуб'єктивність нормативна, але не критеріальна ознака науковості. 
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Можливість відтворення стосується як теоретичних, так і емпіричних 

результатів. У другому випадку вона встановлює, зокрема,  умови для визнання 

результатів науковими і є  важливішим для  практики аспектом  

експериментальної перевірки, у цьому сенсі її можна вважати тривіальним 

варіантом останньої.   Але слід зауважити: 

- явища, що відтворюються, можна вважати ідентичними лише у межах, які 

вважаються припустимими; 

-  відтворення потенційно має суб‘єктивне теоретичне навантаження;  

- відтворюваність не відокремлює науковості, а лише виступає ознакою 

наявності певної  ідентичності  фактів. 

Стосовно аналізу наведених критеріїв у підсумку можна зазначити: 

- доведення формальної несуперечності недоцільно визначати як критерій 

демаркації наукового знання:  існують системи, що є суперечливими або 

невизначеними, але їх недоцільно позбавляти науковості; 

- причинно-наслідкова пов‘язаність стає прихованою навіть для логіко-

інтуїтивних пропозицій, синтетичних суджень, у яких результати дедукції  

доповнено  припущеннями; інколи науковими доцільно вважати системи, в яких  

принцип причинності строго не реалізується; 

- дослідна перевірка певної гіпотези, теорії може бути на сьогодні 

нездійсненною, разом із тим  існують переконливі підстави включити їх до 

корпусу наукового знання; 

- раціональність – багатовимірне категоріальне поняття, яким позначається 

не складова науковості, а більш загальна сутність; раціональність – і причина 

науковості, і бажаний її результат, але не все наукове завжди є раціональним, 

наприклад, не оптимальні на сьогодні серед конкурентів дослідницькі програми, 

ірраціональні результати досліджень переднього краю науки; окрім цього, 

раціональність у загальному розумінні, на наш погляд, більш людиновимірна та 

залежна від культури, ніж це сприйнятне для формування ідеалу логіко-

математичних та природничих наук;  
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- можливість відтворення остаточно не доводить  і не спростовує  

науковості;  

- інтерсуб'єктивність постає «слабким» показником, якщо визнати, що вона 

займає місце між суб'єктивним та об'єктивним і  не тотожна останньому. 

Таким чином,  критерії, що визначені як  «необхідні», не забезпечують 

строгу ідентифікацію та демаркацію наукового знання, хоча кожну з наведених 

ознак можна вважати бажаною для формування його ядра. Вони, швидше, є 

якісними вимірами, нормами, регулятивами, корисними для формування 

наукового знання. 

У більш пізній роботі (монографія  «Філософія», 2006 р.), В.Ільїним 

наводиться оновлена система критеріїв науковості знання [154,с.552],  що містить 

три групи: логічні, емпіричні, а також екстралогічні та неемпіричні. У новій 

системі   строге дотримання  будь-якого окремого критерію фактично не 

визначається як необхідність. 

До логічних критеріїв  віднесено   несуперечливість, повноту та 

незалежність, які характеризують знання із позицій формальної адекватності, 

досконалості внутрішньої організації. Суперечливість ставить під сумнів теорії як  

надійні, у той же час  на запитання щодо науковості суперечливих систем знання, 

за В.Ільїним, немає однозначної відповіді. В роботі [164,с.107] Т.Лешкевич вказує, 

що несуперечливість займає саму хитку позицію, тому що інколи саме її наявність 

вказує на можливість важливого відкриття, а відповідне знання відносять до 

безумовно наукового. Синтаксична і семантична повнота розглядається як 

бажаний ідеал всебічного опису дійсності, а не необхідність. Незалежність 

вважається такою, що спирається на конвенції щодо визнання певної системи 

аксіом базовою. 

У  роботі [154,с.582] в якості емпіричних критеріїв науковості запропоновані 

підтвердження (верифікація) та спростування (фальсифікація). Визнання 

можливості опосередкованого зведення теорії до емпіричного базису фактів 

свідчить про збереження критерію практики як важливої  норми науковості. У той 
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же час, Ільїн вказує, що остаточна верифікація та фальсифікація теорії 

емпіричними даними залишаються неможливими. Експеримент не дає можливості 

розмежувати теорії за ознакою «більшої» чи «меншої істинності»,  здатен 

підтвердити хибну теорію, не позбавлений помилок.  

Розвиток пізнання, на думку фахівців [72,154], підтверджує важливість й 

інших критеріїв та норм для розвитку науки, принципову незавершеність їх списку. 

До таких критеріїв (за Ільїним - екстралогічних і неемпіричних)  відносять 

простоту, красоту, евристичність, прогресизм, нетривіальність, достовірність, 

конструктивність, когерентність, естетичність, прагматичність тощо, введення 

яких диктується, зокрема, необхідністю надання переваги певним продуктам 

пізнання над іншими. 

Відповідно до наведеного  аналізу,  наукове знання формується навколо 

певного ядра ―логічно строгих‖ положень, але не має точно окреслених меж, 

співіснує із повсякденним, міфічним, сумнівним, навіть хибним. Досягнення ідеалу 

строгості ідентифікації та демаркації наукового знання серед інших його типів 

виявляється по суті неможливим, а методологічно і недоцільним. Наукове знання, 

що  є творінням людського розуму, продукується у намаганні описувати та 

пояснювати світ,  конструюється й піддається постійній реконструкції, яка не може 

не бути раціональною, а від так – привносить бажане. Наукове пізнання, зрозуміло, 

не є довільним: воно здійснюється із дотриманням існуючих норм  об'єктивності 

(відповідності явищам і процесам реальності), але поступається суб'єктивно-

раціональним чинникам («розумності», доцільності, ціннісним мотиваціям, 

потребам практики тощо). 

У роботах за проблематикою «Наукові дослідження в освіті» [170], які 

виконано Комітетом із наукових принципів для освітніх досліджень Національної 

ради з досліджень США напрацьовано наступні «наукові принципи»: 

1. Ставте важливі питання, які можна емпірично дослідити. 

2. Пов'язуйте дослідження з надійною теорією. 
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3. Використовуйте методи, які дозволяють безпосередньо дослідити 

питання. 

4. Здійснюйте узгоджений і явний ланцюжок умовиводів. 

5. Здійснюйте реплікацію (відтворення) і узагальнення протягом 

дослідження. 

6. Розкривайте дослідження для сприяння уважному професійному 

вивченню та критиці. 

Як відзначається в роботі К.Хоува [171,с.430-431], доповідь Національної 

ради з досліджень є зразком нової наукової ортодоксії у дослідженнях в галузі 

освіти, фактично приймається версія принципу єдності науки, яка потім 

відтворюється у принципах науковості досліджень. Принцип 1 застосовуваний у 

демаркації, тому що потрібно відокремлення науки від інших інтелектуальних 

досліджень. Ясно, що філософія, наприклад, яка виключена з області науки 

запропонованими принципами, вписується в загальну характеристику наукового 

дослідження, як "безперервний процес строгих міркувань, що підтримується 

динамічною взаємодією між методами теоріями та висновками". Хоув вважає, що 

нова ортодоксія, яка закріплена у системі принципів, значною мірою засвідчує 

повернення до позитивізму. Ця система захищається, як поміркована, щоб 

уникнути більш екстремальних поглядів, які відновляють рандомізовані 

дослідження в якості методологічного золотого стандарту і зменшення роль і 

статусу якісних досліджень. 

Стосовно наведених принципів слід відзначити наступне. Зведення 

досліджень до емпіричних суттєво обмежує їх спектр на множині наукових. Але й 

сам по собі перший принцип нічого не говорить про наукову якість досліджень, 

тому що педагогічні проблеми дуже часто знаходяться у практико-методичному 

вимірі, а освітнє знання значною мірою суттєво залежить від контексту 

застосування. Таким чином, дослідження, що обмежуються лише емпірично 

перевіюваними результатами, можуть мати тенденцію переходу від абстрактно-

ідеального до конкретного, тобто виходити з науки у бік конкретних практико-
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методичних аспектів освітньої діяльності. Проведення досліджень у зв'язку з 

«надійною теорією» також може мати різний характер – від її вдосконалення до 

опосередкованого інтерпретацією використання у практиці. Відтворюваність, у 

загальному випадку, вимога не лише наукового пізнання, а і його практико-

методичних споріднених типів. Узагальнення емпірично перевіюваних положень 

можна здійснювати на основі формування типових сутностей, а не абстракцій та 

ідеалізацій. Запропоновані принципи також нічого не говорять про дослідження 

закономірностей, регулярностей. Наведене дає підстави вважати, що 

запропонована сукупність принципів стосується не лише науки, а й інших, певною 

мірою строгих, але науково не навантажених методичних практико-професійних 

досліджень. 

Виявляється, що принципи, критерії та норми науковості -  це текстові 

об'єкти, дуже «спокусливі» для деконструкції завдяки притаманній їм розмитості 

при претензії на строгість і детермінованість. У всякому випадку, їх поверхнева 

критика у регіоні модальностей дійсного і необхідного достатньо очевидна. 

Виникає питання: якщо всі винайдені ознаки науковості твердо вписалися в 

епістемологію, методологію, практику і не можуть бути відкинуті, але не 

забезпечують точної ідентифікації та демаркації, як на їх основі кваліфікувати 

отримуване знання? 

Існування поняття науковості знання, як позначення важливого 

соціокультурного явища, і, разом з тим,  доведена його розмитість веде  до 

актуалізації наступного принципу: нечіткість поняття можна спробувати зменшити 

або деталізацією ознак, або їх поєднанням у макроси, якщо при цьому 

індивідуальна розмитість складових може призвести до взаємної компенсації.  

Таким чином, якщо не вдається строго визначити норми (критерії) 

науковості шляхом їх деталізації,  спертися на епістемологічні та діяльнісні 

методологічні константи, спробуємо  поєднати їх у макронорми. Кожна складова 

такої макронорми може бути позбавлена необхідності являтись в абсолюті, її вплив 

може бути лише достатнім в контексті дії інших. Нашим прототипом є групи 
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критеріїв, що наведені в роботах В.Ільїна [154,168]. Але якщо у першій його 

системі ознака необхідності для основної групи критеріїв не стала їх коректною 

характеристикою, то в другій системі  викликає сумніви відокремлення логічної 

групи, оскільки її складові не стільки компенсують індивідуальні вади у поєднанні, 

як ставлять саму логічність (як певну цілісність ознак) систем наукового знання під 

запитання. 

 

2.5.    Узагальнення ознак науковості 

 

Нашим завданням залишається визначення ознак і норм науковості, які, з 

одного боку, відповідали б напрацюванням філософії науки, а з іншого – могли б 

стати реальним інструментом загальнаукових методології та епістемології, що 

виходять за межі постановки проблеми до її, хоча б і часткового, вирішення. 

Як відзначається у роботах дослідників філософії науки, ідеал наукового 

знання достатньо тривалий час був незаперечним. Згадаємо наведене у роботі 

Л.Ньюмена [128] щодо визначення Декартом наукового знання наступним чином: 

«це  судження, засноване на доводі настільки сильному, що ніколи не може 

похитнутися будь-якою сильною причиною». Навряд чи можна говорити сьогодні 

про конструктивність такого підходу при формуванні корпусу наукового знання. 

У минулому столітті проводилось достатньо ґрунтовних досліджень щодо 

спроби визначити верифікацію, а пізніше фальсифікацію як підходи до 

встановлення істинності знань. При цьому було з'ясовано, що теорія, дослідницька 

програма не можуть бути остаточно ні підтверджені теоретично та 

експериментально, ні спростовані. Вище була розглянута створена І.Лакатошем 

методологія дослідницьких програм, що засновується на понятті їх конкурентного 

розвитку, коли «переможці» не визнаються такими остаточно, а «переможені» 

остаточно не відкидаються. Таким чином було отримано певний критерій 

науковості для складних інтелектуальних конструктів (дослідницьких програм), 

але, вже вказувалось, що  цим було обрано простий шлях обходу проблеми на 



 202 

основі заміни детального розгляду епістемічних сутностей історико-

методологічними нормами пізнання. 

У 2007 році автором монографії було здійснено спробу визначити 

макронорми науковості, використовуючи аналіз досліджуваних систем 

«критеріїв» та підходу [162], що виходив з філософсько-методологічних аспектів 

концепції можливого М.Епштейна [173]. Макронорми науковості було 

запропоновано наступним чином. 

1. Наукове знання повинне адекватно описувати явища та процеси, об'єкт і 

предмет дослідження. Для  позначення цієї властивості може бути застосовано 

поняття об'єктивності, яке вказує на звернення до сутності самої речі, процесу  чи  

явища. Об'єктивність мислиться як віддзеркалення відповідності знання об'єкту та 

предмету, а також як властивість, що виникає в результаті звільнення знання від 

всього суб'єктивного, не передбачає безпосереднього підтвердження «тут і зараз» 

практикою, певною мірою погоджується з її потенційністю. Поєднуючи в понятті 

об'єктивності верифікацію, фальсифікацію та ознаки інших можливих процедур 

співставлення предметів світу із його відображеннями у системах знання, будемо 

вважати її узагальненим емпіричним чинником. 

2. Науковість абстрактних синтетичних конструкцій, логіко-дедуктивних 

процедур та їх результатів, структур знання, що формуються теоретично і не 

можуть бути безпосередньо співвіднесені з явищами та процесами реального світу, 

претендують на науковість на підставі доведення, доказу та інших видів 

неемпіричного обґрунтування. Знання, що кваліфікується як наукове і теоретичне, 

повинно відповідати комплексному критерію або макронормі, що можна визначити 

як неемпіричну обґрунтованість. Цю норму можна розглядати як логіко-

теоретичну, що відповідає за епістемологічну якість наукового знання. 

3. Показники науковості, що пов'язані із людськими поглядами, цінностями, 

цілепокладанням, відображають рефлексивну здатність свідомості, можуть бути 

поєднані в групу раціональних. Інакше, макронорма раціональності може 

вважатись такою, що містить показники, ознаки та властивості неемпіричного та 
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екстралогічного походження, відображає здатність суб'єкта та спільноти 

«сьогодні» реалізовувати ідеали об'єктивності, адекватності, істинності. 

Макронорма поєднує всі види раціональності, зокрема епістемічну, 

інструментальну, нормативну [172] в їх потенціальності та можливості 

розгортання. 

У  подальших дослідженнях було з'ясовано, що наведені макронорми 

можуть бути переглянуті та уточнені, зокрема із застосуванням наступних 

положень фахівців. 

Слід погодитись із міркуваннями фахівців про те, що поняття «наука» 

неоднозначне. Так, вище вже вказувалось, що, на думку С.Фучса [114,с.21], немає  

єдиної  науки. Також С.Фуллером було відзначено [115], що наука не є чітко 

визначеною діяльністю. Скоріше, це багато різних діяльностей.  

Достатньо поширеним міркуванням стосовно науки є те, що вона фактично 

досліджує закономірне. Серед головних відокремлюючих ознак науки В.Стьопін 

відзначає  [70,с.36] установку на дослідження законів перетворення об'єктів і 

предметність, що реалізує цю установку та об'єктивність наукового знання. За 

Г.Щедровицьким [132,с.215], наукові знання характеризуються абстрактною 

ідеалізованою формою виду: «Зміни об'єкта А здійснюються відповідно до закону 

F». 

Це співпадає із змістом міркування Р.Ауді [135,с.4], який вказує: «те, що 

зазвичай вважається науковим знанням, є  узагальненням». Він також вважає, що 

знання про щось конкретне може визначатись як науково обґрунтоване, але воно 

не є парадигмально науковим. Наукові знання індуктивно обґрунтовані, але краще 

уникати висновків, що наукове узагальнення забезпечує «науковий доказ». 

Слід також врахувати положення двох важливіших філософських концепцій 

– критичного наукового реалізму та конструктивного емпіризму. 

Позицію першого вчення представляють міркування І.Ніінілуото, на думку 

якого [111,с.10], принаймні, частина реальності онтологічно незалежна від 

людського розуму. Він вважає [111,с.197], що «кінцевий» аргумент на користь 
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наукового реалізму полягає у твердженні, що правдоподібність  і приблизна 

істинність дають задовільне і краще пояснення успіхів науки.  І.Ніінілуото 

зазначає [111,с.4-5], що наука є джерелом когнітивних уявлень про світ і 

характеризується опорою на  науковий метод, який сам себе коригує. 

Позицію конструктивного емпіризму сам її автор характеризує як 

антиреалізм, але це той випадок, коли спір між останнім та реалізмом дає спільний 

конструктивний результат. На думку Б. ван Фраассена [141,142],  наука прагне 

дати нам теорії, які є емпірично адекватні, і прийняття теорії включає як 

переконаність тільки те, що емпірично адекватне. Наука представляє емпіричні 

феномени, як вкладені в певні абстрактні структури (теоретичні моделі); ці 

абстрактні структури можуть бути описані тільки до структурного ізоморфізму 

[142,с.238]. З точки зору емпіриків, щоб служити цілям науки, постулати не 

повинні бути істинними, за винятком того, що вони говорять про те, що є 

актуальним і емпірично підтверджуваним. 

Окрім цього, слід зазначити наступне. 

1. Телеологічною раціональною установкою наукового пізнання, 

погоджуючись із авторитетними філософами та методологами, можна визначити 

спрямованість науки на дослідження законів, закономірностей та механізмів. 

Формуючи пізнання, що отримало назву наукового, людство виходило із бажання 

не так усвідомити минуле та розпізнати мить сьогодення, як передбачити ближнє 

та віддалене майбутнє. Для цього можна або намагатись перенести в майбутнє 

конкретику наявних фактів, що дає достатньо сумнівне передбачення, або знайти 

закономірності, що працюють і зараз, і працюватимуть у наступному. Якщо обрано 

такий шлях пізнання, наступним природним кроком буде перехід від опису 

конкретного до типового та загального, вже не для одного об'єкта, а для їх типу, 

виду, класу. Але закономірності не дані досліднику безпосередньо та у чистому 

вигляді. Тому треба знайти засіб максимально зберегти  досліджуване у важливих 

для даного розгляду проявах і відмежуватись від тимчасово зайвого. Так 

з'являються «абстракція» та «ідеалізація», що позначають і підхід до створення 
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«моделі» досліджуваного, і його результат. Зрозуміло, що опис досліджуваного 

стає «гіпотезою» або «теорією», тому що стосується вже не конкретної речі, 

процесу, феномена, а його моделі. 

Таким чином, при усвідомленні епістемологічної та методологічної позиції 

науки нам слід враховувати, що представлення наукового знання у вигляді теорій, 

моделей, абстракцій та ідеалізацій -  це не надумана штучно та випадково 

парадигма цього типу пізнання, а цілком природна його трансформація, що 

починається із бажання наблизитись до пізнання майбутнього та позбавитись при 

цьому екстраполяції конкретного. Наведене, зрозуміло, не може претендувати на 

новизну, але у сьогоднішніх дискусіях між прибічниками різних виробництв знань 

інколи доцільно згадувати, чому наука пішла певним шляхом, а фахова спільнота у 

межах науки має спочатку отримувати абстрактні результати, а потім їх 

інтерпретувати для конкретних застосувань. 

2. Наукове пізнання відносить свої описи до предметів, що знаходяться у 

реальностях. У випадку природничих наук, наприклад, фізики, опис науковий 

будується за відношенням до речей світу та процесів, що відбуваються у фізичній, 

об'єктивній реальності або дійсності. Складність полягає у тім, що, по-перше, ця 

дійсність не дана людині ніяким чином безпосередньо, а лише через утворені 

людством форми пізнання. По-друге, у цій дійсності існують речі та їх взаємодія, а 

не визначені чи винайдені дослідником закономірності. Але дослідник природи все 

одно має перед собою реальний світ, що об'єктивно існує у своєму русі та у своїй 

єдності, детермінованих, ймовірних та нечітких, але наявних причинно-

наслідкових зв'язках. Вченому-фізику, у всякому випадку, є до чого апелювати із 

своїм описом, і це утворює онтологічну визначеність теорій. 

Технічне наукове пізнання певною мірою, а соціогуманітарне – повністю – 

звертаються у теоріях до соціальної реальності, яка створюється над об'єктивною 

реальністю, але принципово відрізняється від останньої. Ця відмінність у тім, що 

соціальна реальність частково сконструйована людством, розподілена на складові 

відповідно до спільнот та реконструюється як у часі, так і у процесі самих 
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досліджень. Наприклад, фізичний факт того, що об'єкт А (людина 1) фізично 

подіяв на об'єкт В (людина 2) досліджується по-різному в залежності від того, хто 

саме ці люди (дитина, жінка, чоловік, правоохоронець, депутат), з якими думками 

та у якому контексті вони діяли тощо, а від цього суттєво залежать відповідні 

описи і теорії. Тому онтологічна визначеність у дослідженнях, що також можуть 

шукати закономірності, але у соціогуманітарному вимірі, суттєво змінюється. 

Ця різниця в онтологіях знайшла віддзеркалення у тім, що ми давно вже 

говоримо про природничі, математичні, технічні та соціогуманітарні науки. Але як 

у межах самих цих галузей наук, так і у міждисциплінарному дослідженні може 

виявитись, що онтологічна картина досліджуваного  більш суттєво впливає на 

науковість отримуваних знань або відбувається фактично вихід за межі науки при 

тому, що вчені ніби то дотримуються канонів наукового пізнання. 

Таким чином, наведене можна вважати ще одним доводом на користь 

багатозначності науки, але у нашому дослідженні йдеться не лише про 

відмежування від інших систем пізнання, а й про їх спільний з наукою розгляд, 

визначення аспектів єдності та відокремлення. 

3. Наукове пізнання не є методологічно невизначеним незважаючи на те, що 

не існує ні окремого, ні єдино  вірного методу наукових досліджень. Це пізнання 

розвивається методологічно, уточнюючи власне вчення про методи, їх цілі та 

засоби. Наше дослідження, зокрема й у пунктах 1 і 2 наведеного, свідчить при це. 

У підсумку можна відзначити наступне: 

- телеологічно та раціонально наука позиціонується як дослідження законів, 

закономірностей та механізмів існування речей в русі та взаємодії, процесів та 

представлення результатів пізнання у вигляді описів, пояснень, що мають на меті 

усвідомлення минулого та передбачення майбутнього; 

- онтологічно наука співвідносить свої описи та пояснення з речами у 

об'єктивній та інших досліджуваних реальностях, при цьому об'єктивна реальність 

виступає більш надійною основою для пізнання, ніж повсякденна та соціальна; 
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- епістемологічно наукове пізнання намагається досягти максимальної 

істинності своїх теорій, описів та пояснень, але методологічно забезпечує це 

емпірично через верифікацію та фальсифікування, теоретично – через індукцію, 

дедукцію та інші форми доказу і доведення, при цьому як емпірична адекватність, 

так і теоретична доведеність залишаються неповними; 

- наука, як складова культури, утворює свої методи на основі раціональності, 

при цьому остання є джерелом як інтерсуб'єктивних норм, так і реалій 

суб'єктивних впливів, що відповідає соціальності науки; 

- наука має спектр своїх версій та варіантів у вимірах спрямованості на 

закономірне, досліджувані реальності, норми доказу та доведення тощо; 

- наукове пізнання межує та перетинається з іншими системами пізнання та 

виробництвами знань – реальні наукові і науково-прикладні результати дуже часто 

постають як суміш строго наукового знання та знань інших типів. 

Таким чином, головною ознакою наукового пізнання, що відокремлює його 

від інших, виступає спрямованість на дослідження законів, закономірностей, 

механізмів. Похідними від цього зокрема є: 

- теоретичність наукового знання; 

- застосування абстракцій, ідеалізацій, моделей; 

- специфічний метод співставлення теорії з реальністю – експеримент, -  у 

якому природний процес ставиться в умови, за яких досліджуване підкреслюється, 

а вплив того, що вважається побічним – применшується. 

Незважаючи на відсутність строгого рішення щодо демаркації наукового 

знання на філософському рівні пізнання, спробуємо визначити мету та якості 

наукового знання, що можуть використовуватись для його ідентифікації на 

загальнонауковому, дисциплінарному та методичному рівнях методології та 

епістемології.  

Наукове знання має на меті усвідомлення актуального і минулого та 

передбачення майбутнього, для чого воно утворюється як сукупність теорій, що 
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представляють опис та пояснення законів, закономірностей і механізмів природи, 

суспільства, мислення та їх взаємозв'язку. 

Наукове знання характеризується якостями, за якими воно: 

- теоретизоване, абстрактне, ідеалізоване та модельне; 

- інтерсуб'єктивне, об'єктне та предметне; 

- гіпотетичне, незавершене, але достатньо доведене індуктивно та/або 

дедуктивно; 

- приблизно істинне у розумінні істини як відповідності опису його 

предмету; 

- емпірично адекватне, що забезпечується експериментально 

відтворюваністю, можливістю дослідної перевірки, верифікацією та 

фальсифікацією; 

- головним чином несуперечливе, системне та когерентне. 

Наукове знання центрується (у смислі Г.Щедровицького [132,с.212]) на 

наведених ознаках та якостях, які, однак, не є критеріями його розмежування із 

знанням інших типів. 

Слід також нагадати, що наукове знання, зрозуміло, характеризується всіма 

ознаками та якостями, що визначаються для знання «взагалі» як доведеної істинної 

переконаності [77], має обмеження, що викликані здібностями і здатностями 

людини до пізнання та формами  представлення речей Світу. 
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РОЗДІЛ ІІІ.  Виробництва наукових та суміжних знань 

 

3.1. Єдність та розмежування фундаментального і прикладного знання  

 

Серед сучасних проблем організації науки важливе місце займають 

концептуальні положення щодо її поділу на фундаментальну та прикладну. 

Поняття наукової діяльності у законах України та Росії щодо науки й державної 

політики у цій сфері визначається, як відправний аспект законів, через поняття 

фундаментальних і прикладних досліджень [39,78], а відомий документ ОЕСР 

«Керівництво Фраскаті» [116] відводить цим формам науки видне місце у 

розгляді.  Як в Україні, так і закордоном проведено об'ємні дослідження щодо 

розкриття форм та змісту фундаментального і прикладного пізнання [174-176]. 

Незважаючи на велику кількість публікацій з питань єдності та 

розмежування фундаментальних і прикладних досліджень, проблему не можна 

вважати вичерпаною. Залишається також відкритим питання щодо співставлення 

науковості знань з їх фундаментальним та прикладним характером.  

В.Буш у своїй відомій доповіді [177] визначив, що фундаментальні 

дослідження не передбачають практичних цілей: їх результатом є загальне знання 

і розуміння природи та її законів. Він наголошує, що це знання дає відповіді на 

багато практичних завдань, хоча воно не може дати конкретну відповідь на жодне 

з них (фактично, мається на увазі, що фундаментальне знання є науковим і має 

високий рівень абстрактності та ідеалізації). У знаходженні конкретних відповідей 

полягає функція прикладних досліджень.  

Напрацьовані світовою фаховою спільнотою пропозиції щодо досліджень та 

експериментальної діяльності знайшли своє відображення у так званому 

«Керівництві Фраскаті», в якому фундаментальні дослідження представлені також 

як «чисті» та «орієнтовані» [116]: 
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- чисті фундаментальні дослідження проводяться для розвитку знань, без 

отримання довгострокових економічних чи соціальних вигод. 

- орієнтовані фундаментальні дослідження для формування основи для 

вирішення визначених або очікуваних, поточних або майбутніх проблем чи 

можливостей. 

Прикладне дослідження є також оригінальним дослідженням, яке 

здійснюється з метою набуття нових знань. Воно спрямовано в першу чергу на 

досягнення конкретної практичної мети чи завдання. 

Наприкінці минулого століття у російських філософських колах 

розгорнулася дискусія щодо місця та ролі фундаментальних і прикладних 

досліджень в економіці країни. Аналіз висловлювань одного з фахівців, 

Б.Пружиніна, дає підстави зробити висновки, корисні для розуміння поняття 

науковості [178,с.136-137]. На його думку, мета фундаментальної науки - знання 

про світ як він є сам по собі,  об'єктивна картина світу. Кінцева мета прикладної - 

припис для виробництва,  точний і технологічно ефективний рецепт. Пошуки 

істинного знання є для фундаментального дослідження метою самодостатньою; 

для прикладного - істина є інструментом, а самодостатньою цінністю є 

технологічна ефективність знання. 

 Як відзначає Б.Пружинін [178,с.137-139], гносеологічна специфіка 

прикладної науки особливо яскраво виявляється в її результатах. Фактично, він 

говорить не про дві можливості однієї концептуально визначеної науки, а про дві 

форми виробництва знань. Фундаментальне знання будується за традиційними 

канонами істинності, об'єктивності, формування теорій як загальних ідеалізованих 

абстрактних конструктів.  Прикладна ж наука шукає не опису та пояснення явищ 

світу, а нормативних рішень щодо його перетворення. Саме між фундаментальним 

знанням і прикладною розробкою й займає місце  прикладне дослідження. Його 

теорії описують не природничу реальність, а дещо інше – природничу реальність у 

поєднанні з життєвим світом, з повсякденною реальністю. 
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Наведене бачення прикладних досліджень виникає, якщо ми абсолютизуємо 

практичну корисність отримуваних знань. Але Керівництво Фраскаті містить й 

іншу трактовку прикладних досліджень як таких, що враховують практичне 

використання результатів, шукають можливості для нього, але залишаються на 

теренах пізнання світу «як він є». Орієнтовані фундаментальні дослідження 

перетинаються із прикладними. Останні напрацьовують знання для подальших 

конкретних рішень, але залишаються у корпусі теорій, що кваліфікуються як 

наукові. 

Таким чином, можна говорити про дві дещо різні пізнавальні системи 

прикладних досліджень. Одна з них разом із фундаментальними дослідженнями 

створює опис речей та явищ світу. Інша пізнавальна система прикладних 

досліджень створює теорії щодо об'єктів, які розглядаються у двох реальностях – в 

«основній» (фізичній) та у соціальній, людиновимірній. 

Д.Калвет і Б.Мартін розглядають шість ознак [176,с.3-5], які досліджуються 

ними на предмет відокремлення фундаментальних досліджень від прикладних:  

1. Епістемологічні:  непередбачуваність і новизна; узагальненість; 

теоретичність; редукціонізм. 

2. Інтенціональність: якщо метою досліджень є лише знання чи задоволення 

цікавості, то дослідження є фундаментальними. 

3. Відстань від використання. 

4. Інституційність – залежність типу знань від організації-виробника. 

5. Норми розкриття - якщо результати досліджень публікуються – вони 

фундаментальні, якщо патентуються – прикладні. 

6. Область науки визначає тип досліджень. 

Почнемо розгляд з наведених авторами роботи так званих епістемологічних 

критеріїв [176,с.7-8]. Вони будуть виправдовувати свою назву, якщо 

представлятимуть такі властивості фундаментальних знань, які відокремлюють їх 

від прикладних. 
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Фундаментальні дослідження, особливо якщо вони здійснюються на 

передньому краї пізнання, дійсно можуть мати більш вагомі підстави бути 

новими, але новизна не відокремлює фундаментальне від прикладного 

критеріально. Непередбачуваність складно вважати епістемологічною ознакою, 

тому що мають місце як відкриття, так і винаходи. Якщо для певних галузей науки 

непередбачуваність більш характеризує саме фундаментальне пізнання, то вона 

все одно не виступає критерієм демаркації. 

За деякими визначеннями, дослідження є фундаментальними, якщо вони 

більш загальні, ніж прикладні, але далеко не всі прикладні наукові знання 

позбавлені абстрактності та ідеалізації. 

Теоретичність тісно пов'язана із загальністю, тому що теорії включають 

твердження про загальні принципи. Проте, «теоретичність» як критерій 

розмежування, отримала різні відгуки опитаних авторами статті фізиків.  

Д.Калвет і Б.Мартін зазначають, що наступним за епістемологічними 

відмінностями поширеним способом відокремлення фундаментальної науки є 

мотивація, пов'язана із інтенціональністю, у даному випадку – спрямованістю 

досліджень відповідно до інтересів ученого. Але одне й те ж саме дослідження, 

яке здійснюється із різними спрямованостями, може, таким чином, й 

класифікуватись по-різному, що утворює суперечність. 

Як відзначається у наведеній роботі [176,с.9], «відстань від застосування» 

здається більш логічною для розмежування досліджень. Тим не менш, відмінність 

досліджень за цією ознакою теж дещо умовна. 

Відзначимо, що «відстань від застосування» має ще одну складову, яку не 

розглядають автори. Застосування чогось як «речі для людини» здійснюється у 

людиновимірній реальності – у соціальній, повсякденній. Що ж стосується 

застосування фрагменту знань, то воно може відбуватись для відповідного йому 

описуваного об'єкта паралельно для різних його предметів і різних реальностей. 

Виходячи з наведеного онтологічного міркування, виявляється достатньо 

складним порівняти «відстані від застосування» понять «електрон» і «електричний 
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струм». Онтологічний опис наукомістких технічних конструктів, що засновані на 

законах фізики, є штучними та створені для потреб людини, має три складові – 

співвіднесення з фізичною, технічною і повсякденною реальностями. 

Конструктивним у наших міркуваннях є те, що віднесення до різних реальностей 

стає підставою для розмежування всередині самого прикладного знання. 

Недоліком – те, що розмежування якісне, достатньо умовне і залежить від 

предмету, проекції, у якій розглядається об'єкт. 

А якщо у самому процесі дослідження відбувається зміна онтологій, 

відповідно щось змінюється і в епістемології, у методології отримання та 

використання знань. Наприклад, відносно детерміновані закони фізики у 

міждисциплінарних дослідженнях можуть поповнюватись закономірностями, що 

діють «за інших рівних умов», засновуватись на неєдиній та ненауковій 

раціональності, мати інші людиновимірні мотивації. Іншими стають експеримент, 

методи верифікації та фальсифікування. Наука і науковість набувають нових 

якостей та ознак і можуть виходити за межі сталого образу, що потребує 

уточнення. 

Приклад – атомні електростанції, які є у принципі фізико-технічними 

об'єктами,  але у повсякденній реальності людського світу працюють за 

закономірностями, у яких фізичне, технічне та соціогуманітарне поєднується. При 

цьому, їх наукове дослідження не може абстрагуватись від людської складової, а 

має досліджувати разом науку, техніку і «практичну мудрість» (у розумінні 

Аристотеля). 

У підсумку Д.Калвет і Б.Мартін зазначають [176,с.22], що багато фахівців не 

бажають змінювати термінологію щодо фундаментальних та прикладних 

досліджень, вважаючи їх «центром кристалізації» при вирішенні проблем 

організації науки. Тому пропонується враховувати, що термін має багато аспектів, 

а у різних ситуаціях визначати його по-різному.  

У статті Н.Ролл-Хансена [179] розглядаються три види відмінностей між 

прикладним і фундаментальним дослідженням: 
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1. Відмінності у критеріях  оцінки успіху або невдачі досліджень. 

2. Розходження в ступені впливу на соціальні процеси. 

3. Відмінності в організації, особливо в ступені автономії для політичних та 

економічних інтересів і цілей. 

За Н.Ролл-Хансеном, категорії, визначені ОЕСР у Керівництві Фраскаті, 

часто критикувались як недостатньо чіткі та об'єктивні для надійної і стабільної 

статистики. Окремі проекти часто включають в себе так багато як 

фундаментальних, так і прикладних аспектів, що складно використовувати ці 

категорії. Крім того в ході розвитку проекту баланс між цими складовими також 

може змінюватись. 

Автор роботи посилається на публікації І.Ніінілуото, який основним 

завданням фундаментальних досліджень називає «когнітивність», яка допомагає 

нам пояснити і зрозуміти реальність, розвинути світогляд. Прикладні наукові 

дослідження та технологічний розвиток, з іншого боку, є також  предметом 

практичних технологічних цілей. Вони регулюється «технологічною корисністю» і 

повинні оцінюватись відповідно до цього. 

Далі Н.Ролл-Хансен зазначає, що вибір проблем у прикладних дослідженнях 

залежить від зовнішніх соціальних цінностей, а не лише від епістемічних, 

внутрішніх для науки. Існує й широка згода, що фундаментальні дослідження 

повинні в останній інстанції слугувати загально  прийнятим соціальним 

цінностям. 

У роботі також відзначається, що існують інші позиції стосовно важливості 

розмежування фундаментального і прикладного знання. Наприклад, Ф.Кітчер 

вважає, що відмінності між фундаментальними і прикладними дослідженнями 

засновуються на «міфі» чистої науки - ідеї, що «фундаментальна» наука повинна 

бути ізольована, незалежна від соціального контексту, і не несе відповідальності 

перед зовнішніми моральними і соціальними цінностями. При більш уважному 

розгляді такої фундаментальної науки не існує в реальності, і вона являє собою 

пагубний ідеал.  
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Особливу увагу Ф.Кітчер у своїй достатньо відомій монографії «Наука, 

істина і демократія» приділяє співвідношенню фундаментального і прикладного 

пізнання, але останнє він розглядає поряд із технологіями. Зокрема автор 

відзначає [180,с.86-87], що чиста наука часто не відрізняється від прикладної 

науки або технології. Промислові лабораторії здійснюють фундаментальні 

дослідження, а академічні (університетські) середовища мають людей, які 

присвятили себе технологіям. На його думку, не можемо ми зробити поділ і з 

точки зору продуктів. Фундаментальна наука виробляє пристрої так само як 

знання, а технологія іноді дає знання так само як і пристрої. 

Визнаючи відмінність між епістемологією і практикою, можна відзначити, 

що чиста наука прагне знаходити лише ті істини, значення яких суто епістемічне. 

Але дослідження, які проводяться виключно заради задоволення цікавості, можуть 

мати практичну оплату, і, таким чином, будуть відсторонені від оцінки як частина 

чистої науки. Для класифікації змішаних досліджень філософ пропонує 

використовувати наступне [180,с.88]: є фундаментальна наука (що переслідує 

тільки епістемічну значимість), прикладна наука (і епістемічне значення, і 

практичне ), і технологія (тільки практичне значення).  

Відзначимо, що у Керівництві Фраскаті та загальноприйнятих традиційних 

уявленнях така трійка вже існує: це фундаментальні дослідження, прикладні 

дослідження, прикладні розробки. Але поворотний момент полягає у тому, що, в 

широкому смислі, прикладна наука має і епістемічне, і прикладне значення. 

Будучи наукою, вона повинна містити та інтегрувати теорії, когерентні у корпусі 

фундаментальної науки (і далі – такі, що співвідносяться з об'єктивною 

реальністю), з їх конкретизованими інтерпретаціями, практико-методичними 

положеннями нижчого рівня абстрактності.  

Це знов підтверджує загальну схему наших міркувань, що прикладний 

науковий результат, який є таким по суті, а не лише за інтенціональністю, повинен 

визначатися як двовимірний: в об'єктивній та у повсякденній реальностях. Ще 

більш складні онтологічні відносини можуть виникати у процесі створення та 
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дослідження технічних конструктів. Згадаємо, що віртуальна реальність 

розвинутих інтерактивних комп'ютерних програм фактично є їх визнаним 

атрибутом. 

Прихильник критичного наукового реалізму І.Ніінілуото вважає [111,с.163], 

що типові результати прикладних досліджень є технічними нормами, які 

представляють відносини між цілями і засобами. Теорії в галузі науки прикладних 

розробок (наприклад, сільськогосподарські науки, прикладна медицина, 

дослідження соціальної політики) є колекціями таких норм, пов'язаних між собою 

загальною метою (наприклад, продуктивність полів, охорона здоров'я, соціальне 

забезпечення). Результати таких теорій повинні бути істиною, корисною на 

практиці та актуальною в суспільстві. Він також відзначає, що теорія у 

фундаментальних дослідженнях, що містять описову інформацію про 

навколишній світ, може стати прагматично корисною, якщо можна отримати від 

них технічні норми. Але його аналіз показує, що прагматичний успіх не є 

внутрішньою властивістю такої теорії, це успіх залежить від екстра-теоретичних 

припущень.  

І.Ніінілуото нагадує [111,с.164], що прихильники технологічної концепції 

науки вважають за кінцеву мету дослідження ефективні маніпуляції природною та 

соціальною реальністю для досягнення людських цілей. З цієї точки зору, наука 

завжди існує для людської діяльності. Але є і більш широкий спосіб перегляду 

теорій, як економічного інструменту ефективного мислення людини. Ця традиція 

підкреслює такі властивості теорій, як їх простота, інтелектуальна економність і 

керованість. 

Відзначимо, що аналіз міркувань фахівців підтверджує нашу тезу про те, що 

у випадку прикладних досліджень у межах природничої та соціогуманітарної 

науки ми маємо не одну чітко окреслену сутність, а декілька. Перша наближена до 

фундаментального природничо-наукового пізнання та здійснює співставлення 

своїх конструктів головним чином з «об'єктивною» (або основною) реальністю, 

сприймаючи повсякденну реальність як джерело людського впливу. Друга існує 
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також у межах природничо-наукового пізнання, та в силу свого прикладного 

характеру продукує результати, що мають бути співвіднесеними з явищами 

основної реальності, але мають суттєво орієнтуватись і на повсякденну реальність 

життєвого світу, у якому працюють її методики та регламенти. Третя сутність - це 

соціогуманітарні прикладні дослідження, що вивчають феномени соціальної, 

педагогічної та інших реальностей, «занурені» у життєвий світ, але повинні 

враховувати й основну реальність.  

Зважаючи на наведене, можна говорити про онтологічно неоднакові  регіони 

наукового пізнання, яким відповідають різні образи науки та ознаки науковості. 

Стосовно розмежування фундаментальних і прикладних досліджень, 

згадаємо, що за Керівництвом Фраскаті різниця полягає у фразах: для 

фундаментальних досліджень - «не має на увазі … конкретного застосування»; для 

прикладних - «спрямовано … на досягнення конкретної практичної мети». 

Відзначимо, що такі тлумачення можуть бути застосовані до одного й того ж 

самого фрагменту наукової теорії, якщо два вчених мають щодо нього відповідні 

думки. Не зважаючи на те, що визначення Керівництва Фраскаті відображають 

загальну думку фахової спільноти, наведена суперечність надає тривіальний 

приклад помилкової спроби розмежування фундаментальних і прикладних 

досліджень. 

Більш корисний та коректний підхід щодо демаркації фундаментального і 

прикладного пізнання можна отримати з визначення орієнтованих 

фундаментальних досліджень, що, як вказується, «утворюють широку базу» та 

основу для вирішення практичних питань. Різниця, схоже, може мати місце між 

теоріями цього базису та теоріями проблемно-орієнтованої надбудови. Якщо для 

певного випадку можна визначити теоретичні конструкти, що належать до  базису, 

та конструкти, що одержуються з них і мають безпосереднє застосування у 

прикладних розрахунках, можна вважати, що задача демаркації для цього 

конкретного випадку на методичному рівні вирішується.  
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Разом із тим, оскільки прикладний характер (у визначеннях, подібних до 

Керівництва Фраскаті) спирається безпосередньо на використання, а 

фундаментальність - на його відсутність, можна розширити уявлення щодо 

прикладного характеру конкретних знань. Зауважимо, що «фундаментальність» 

певною мірою є внутрішньо притаманною науці властивістю [181]. Якщо вважати, 

що наукове пізнання досліджує закони та закономірності, а його конструкти – 

результати ідеалізації та абстрагування, то застосування їх у практиці потребує 

інтерпретації, перенесення закономірностей на конкретне. 

Саме у цьому моменті й проявляється співвідношення науковості з 

фундаментальним і прикладним знанням. Якщо спрямованість на встановлення 

законів, ідеальність і абстрактність визначати як важливіші ознаки науковості 

знань та досліджень, то співмірну з цим «фундаментальність» також природно 

розглядати як ознаку науковості. Те, що певна частина фахової спільноти 

інтуїтивно відносить все прикладне знання до контуру науки, є зрозумілим 

результатом поширення науки на (інші) суспільні практики, хоча це й веде до 

«розмивання стандарту» науки. Розвиток пізнання як суспільної сфери призводить 

до формування певного шару, у якому інтерпретовані та конкретизовані прикладні 

наукові знання співіснують із конструктивно-технічними і практико-

методичними. Здатність людини та суспільства створювати наукове знання у  

формах фундаментального і прикладного та користуватись ним виступає 

наслідком властивості людського розуму мислити, поєднуючи та розмежовуючи 

типове, абстрактне та ідеальне з конкретним. 

Наші міркування підтверджують, що сутність фундаментальних досліджень 

співпадає з ядром наукового пізнання.  

Щодо прикладних досліджень, то за цим поняттям, на наш погляд, стоять дві 

різні сутності. Одна з них визначає знання та форму досліджень, що виступає як 

невід'ємна складова наукового пізнання: її конструкти принципово не 

відрізняються від «фундаментальних», хоча й дещо менш загальні та абстрактні. 

Ці дослідження головним чином співвідносяться з основною реальністю. 
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Положення і теорії другої складової прикладного знання відрізняються тим, що 

будуються в основному над життєвим світом, соціальною реальністю. Межа між 

цими підвидами прикладного знання не є чіткою. Наприклад, знання як «припис 

для виробництва» може або більш орієнтуватись на використання природних сил, 

механізмів, закономірностей, або на певну людиновимірну «оптимальність». 

 

3.2. «Mode 2» та постакадемічна наука 

 

Визначення наукового пізнання через діяльність щодо створення знань – 

наукові дослідження, які, у свою чергу, розподілені на фундаментальні та 

прикладні – уявлення, що стало традиційним як для спільноти учених, так і для 

тих, хто організує та забезпечує їх працю. Ці визначення, як було показано, 

зроблені на методичному рівні, що межує із повсякденним розумінням науки. Із 

розвитком науки було помічено, головним чином у другій половині минулого 

століття, що за поняттям «наука» часто стоять й інші суміжні типи, види та 

підвиди пізнання, які також здобувають для суспільства знання за властивостями 

та якостями, що достатні для суспільних практик. Такими вже давно вважались 

техніка і технологія. Завжди існувало практико-методичне знання, що 

формувалось як природна надбудова над повсякденною та професійною людською 

діяльністю. Але достатньо тривалим було і є усвідомлення людства, що надійне і 

практично корисне знання слід пов'язувати з трійкою «наука-техніка-технологія», 

тому що саме в їх контурі утворені найбільш вагомі результати, що складають 

науково-технічний прогрес. 

Саме через визнану важливість науки для людства, інші форми та 

виробництва знань часто представляються їх прибічниками та творцями як певні 

модифікації науки, оскільки остання вважається традиційно корисною, 

підтримується інститутами влади, фінансується. Але саме для належної підтримки 

наукових та суміжних виробництв знань слід досліджувати та усвідомлювати 

сутність останніх: неадекватна підтримка корисних, але ненаукових систем 
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пізнання може призводити до викривлення їх форм та змісту, а від так – втрати 

адекватності, самобутності та якості. 

Серед яскравих представників форм пізнання, що претендують на статус 

концептуально визначених виробництв знань, на нашу думку, слід приділити 

окрему увагу так званому виробництву знань «Mode 2», а для порівняння взяти не 

лише традиційні уявлення щодо науки, а й концепцію постакадемічної науки 

Д.Займена. 

Традиційно, розгляд проблематики, що пов'язується із концепцією 

виробництва знань «Mode 2»,  починається з аналізу монографії «Нове 

виробництво знань: динаміка науки і досліджень в сучасних суспільствах» [150], 

яка опублікована у 1994 році групою авторів, серед яких найбільш послідовно 

відстоюють запропоновану концепцію Х.Новотни і  М.Гіббонс. Як відзначає 

Т.Шин [182,с.600], у цій монографії стверджувалось, що спосіб, яким наукові 

знання, технічні практики, промисловість, освіта і суспільство в цілому 

організовані і функціонують сьогодні, знаходиться у різкому контрасті з їх 

відносинами в колишні часи. Автори говорять про два різні режими виробництва 

знання. З певною іронією Т.Шин констатує думку цих авторів, що традиційне 

«академічне» виробництво наукового знання «Mode 1» представляє розкол між 

наукою і суспільством. Академія «обертається» навколо автономних 

університетів, які самостійно визначають наукові дисципліни та спеціальності. 

Науковими експертами  визначається, що є, і що не є наукою та істиною. Тут 

нібито немає взаємодії між академією і промисловістю. Навпаки, запропоноване 

виробництво знань «Mode 2» розуміє ослаблення або крах сучасного університету, 

зникнення наукових дисциплін і атрофію експертного контролю за напрямом і 

змістом дослідницьких програм. Наука «Mode 2» є міждисциплінарною, 

характеризується вільним рухом створених на нетривалий час груп експертів з 

проблемних областей, а також приматом соціальних і економічних підходів у 

визначенні того, у яких сферах знання повинні бути розроблені. Суспільство, 
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таким чином, нібито заперечує легітимність прерогатив науки, її інституційну 

автономію і культурну ідентичність. 

Для того, щоб проаналізувати дискусію прихильників та критиків «Mode 2», 

розглянемо достатньо виважені міркування авторів концепції, що наведені в їхніх 

більш пізніх публікаціях. 

Автори концепції вказують [57,с.179], що стара парадигма наукового 

відкриття («Mode 1») характеризується гегемонією теоретичної та 

експериментальної науки,  внутрішньо-керованою таксономією дисциплін, а 

також автономією вчених, наукових установ і університетів. Вона, на даний час, 

замінюється новою парадигмою виробництва знань («Mode 2»), які є соціально 

поширені (розподілені), орієнтовані на використання, транс-дисциплінарні та є 

предметом відповідальності не лише вчених, а й інших зацікавлених кіл. 

Як відзначає Х.Новотни у роботі «Потреба у соціально надійному знанні» 

(1999р.) [183,c.12], наука  західної цивілізації стикається із незворотними 

перетвореннями. Вони впливають на відносини між суспільним образом науки і 

реальною практикою. У ситуації, в якій учених все частіше запитують: «Що ви 

останнім часом зробили для нас?», традиційні вимоги «чистоти» та об'єктивності 

науки повинні бути переглянуті. Слід переосмислити відношення людей до знань, 

що вироблені наукою. Таке переосмислення слід вести у напрямі забезпечення 

виробництва соціально надійнішого знання. 

Із посиланням на міркування Д.Займена щодо наївності доктрини, за якою 

наука необхідно істинна, Х.Новотни зазначає, що завданням науки постає пошук 

не істини, а «надійних» знань, і не лише з позицій епістемології. Із погляду щодо 

вимог до науки у ХХІ-му столітті, від неї більше  вимагається зрушення у бік 

більш розширеного поняття наукового знання, а саме переходу до соціально 

стійких контекстно-залежних знань. Надійне знання, хоча воно і повинне 

відповідати твердим критеріям, буде перевірятися не в абстрактних, а в дуже 

конкретних і локальних умовах. На думку Х.Новотни, якщо наука не залишиться у 

«пастці об'єктивності», вона повинна розвиватися як більш контекстно-чутлива. 
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Надійність наукового знання повинна бути доповнена і посилена підвищенням 

«соціальної стійкості». Проблеми не обмежуються дисциплінарними рамками і все 

знання виробляється в контексті застосування. Критерії наукової якості більш не 

стоять окремо. Якщо образ універсальної науки не може підтримуватись, більш 

широка чутливість до контексту означає також більшу різноманітність наукових 

практик. Розширене поняття достовірного знання виходить із того, що не може 

бути будь-якого «об'єктивного методу» чи звернення до законів природи, які 

обійдуться без спеціальних конфігурацій контексту. 

Як вже відзначалось, одним з центральних аспектів трансформації науки 

сьогодні вважається перехід до виробництва знань «Mode 2». На відміну від 

традиційного наукового «академічного» знання  «Mode 1»,  «Mode 2» 

характеризується наступними  особливостями [184,c.60]: 

- воно виробляється в контексті застосування; 

- знання цього виду є міждисциплінарним, навіть трансдисциплінарним; 

- виробництво знань характеризується гетерогенністю здійснюючих його 

організацій; 

- виробництво знань «соціально відповідальне» та «рефлексивне», відкрито 

для всіх зацікавлених сторін; 

-  створюється система контролю якості, що відрізняється від експертизи 

лише силами вчених-фахівців та здійснюється із залученням замовників і 

представників інших зацікавлених сторін, широкої громадськості. 

Представимо більш детально міркування, що наведені у іншій статті авторів 

щодо оновленої версії їх концепції «Mode 2» [57,с.186-189]. 

Знання «Mode 2» створюється в контексті використання. Це відрізняється 

від процесу, в якому використовується «чиста» наука, що генерується в 

теоретичному та експериментальному середовищах. Контекст використання, 

навпаки, описує загальне середовище, в якому виникають наукові проблеми, 

створюються методології, поширюються результати і визначаються використання. 
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Другою характерною ознакою «Mode 2»  є трансдисциплінарність, під якою 

розуміється мобілізація низки теоретичних поглядів і практичних методик для 

вирішення проблем поза межами окремих дисциплін.  

Третьою характеристикою  є набагато більша різноманітність місць, в яких 

знання отримують, і  типів цих знань. Утворюються нові технології співпраці 

дослідницьких спільнот, а також до виробництва знань залучаються нові види 

організацій. 

Четверта характеристика – автори концепції вважають знання «Mode 2»  

вельми рефлексивним. На їхню думку, процес пізнання більш не може бути 

охарактеризований як «об'єктивні» дослідження природного або соціального 

світу, або як опитування довільно визначеного «іншого». Замість цього, 

дослідження стало діалогічним процесом, інтенсивною «розмовою» між 

дослідником і предметом дослідження. Передбачувані результати нового знання 

не можна розглядати як «зовнішні» щодо процесу дослідження, тому що 

середовище вирішення проблем, так само як і кінцеві користувачі, впливають на 

вибір теми та дизайн дослідження,. 

П'ята характеристика - нові форми контролю якості. Експертиза як «оцінка 

рівних» лише у спільноті вчених для знань «Mode 2»  більше не може бути 

надійною, тому що немає стабільної таксономії  дисциплін, для яких експерти 

можуть бути визначені. По-друге,  форми контролю якості, що передбачають 

оцінку нових знань співставленням з існуючими теоріями, не можуть бути легко 

застосовані до суттєво більш широкого кола досліджуваних питань. По-третє, 

чітких і непроблематичних критеріїв більш немає. Замість цього, треба 

застосовувати багатовимірні показники якості, що серйозно ускладнює 

оцінювання. 

Ідея знання «Mode 2»  була розроблена з урахуванням ряду конкретних 

контекстів [57,с.188] розвитку економіки та суспільства. По-перше, це 

комерціалізація досліджень. Другий контекст - розвиток масової вищої освіти. В 

рамках «Mode 2»  ця напруженість знижується, виникають нові можливості для 
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демократизації вищої освіти і більш широкого соціального розподілу виробництва 

знань. Третій контекст – зростання ролі гуманітарних наук у виробництві знань, 

що виступають як більш рефлексивні за інші науки. 

Четвертим є контекст глобалізації. Разом з іншими формами інформації та 

знань, наукове знання також стає більш інтегрованим і поширеним. Ідея знання 

«Mode 2», на  думку авторів, є корисним інструментом для розблокування деяких 

суперечливих явищ.  

П'ятий і шостий контекст, до яких автори спробували застосувати ідеї 

«Mode 2»,  були найменш розвинені [57,с.189]. Це були, по-перше, потенційні 

зміни конфігурації інститутів, які утворювались через більше поширення і 

«високу рефлексивність» цього виробництва знань. По-друге, це стосувалось 

управління знаннями - менеджмент знань «Mode 2»  повинен здійснюватись по-

новому. 

Х.Новотни зазначає [184,c.59], що нове виробництво має справу не лише зі 

зміною контексту застосування знань, а й структури всередині системи науки. 

Нове виробництво фокусується на визначенні та вирішенні проблем, зміні 

конфігурації команд дослідників, які після виконання завдань у тимчасових 

колективах пізніше повернуться до своїх дисциплінарних досліджень. 

Достатньо тривалий час навколо трансформації академічної науки і 

визначення нового виробництва знань точилися дискусії між авторами концепції 

«Mode 2» і відомим фізиком Джоном Займеном, який також написав декілька 

важливих робіт стосовно соціології, епістемології та методології наукових 

досліджень. Йшлося і про критику Займеном концепції «Mode 2», і про 

формування вченим власної концепції нової версії  науки, яку він визначав як  

постакадемічну, як феномен, що відрізняється від названого виробництва знань. 

Цікавим є те, що «Mode 2» виявилось достатньо складним і неоднозначним за 

відношенням до норм науковості, тоді як постакадемічна наука Д.Займена 

успадкувала ознаки традиційної науки в її розвитку і може вважатись достатньо 

переконливим сучасним образом однієї з версій наукового типу пізнання. 
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У розділі «Епістемічні ознаки Mode 2» однієї зі своїх робіт [56,с.77-78] щодо 

нових виробництв знань, Д.Займен наводить ряд суттєвих ознак. У цій статті 

Д.Займен ще не окреслив постакадемічну науку як дещо інше, ніж виробництво 

знань «Mode 2». Однак, враховуючи те, що між ними, на наш погляд, є суттєва 

різниця, ми не застосовуємо термін «постакадемічна наука» там, де насправді 

йдеться саме про «Mode 2». 

1. «Mode 2» не активоване баченням єдиної, універсальної наукової картині 

світу і не намагається «редукувати» кожне тіло знань до більш фундаментального. 

2. Воно більш концентрується навколо конкретних проблем, стимулюючи 

ретельне вивчення обмежених областей, а також зв'язки між ними. Це не виключає 

можливості вивчення фундаментальних питань. Але замість просування на 

концептуальному напрямі, дослідження починаються з конкретних проблем і 

розгортаються у бік більшої спільності. 

3. Конструювання достовірного уявлення про локальну реальність зазвичай 

включає в себе розвиток відповідної локальної мови. Чим більш складне це 

представлення, тим важче відокремити таку мову від контексту і використовувати 

її для представлення реалій інших проблемних областей. 

4. Як наслідок, відповідні карти знань можуть бути докладні і систематичні, 

але вони все одно будуть розділені на спеціалізовані області, які характеризуються 

взаємно незрозумілими технічними мовами. Ці області завжди будуть в стані змін 

і часто перекриватимуть одна іншу. 

5. Це не означає, що така наука відкидає оперативний реалізм. Навпаки, 

дослідження будуть вкорінені у проблеми життєвого світу. 

6. Виробництво знань «Mode 2»  є не тільки міждисциплінарним: воно 

майже догматично плюралістичне, вітає різноманітність і не боїться можливих 

невідповідностей. 

7. Знання, яке створюється, не організовано навколо теоретичних засад, і 

автоматично не співвідноситься із чіткими правилами когерентності та 

достовірності. При цьому, когнітивні та некогнітивні елементи можуть 
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поєднуватись новим і творчим шляхом, але знання також буде дифузним, навіть 

непрозорим поєднанням теорії та практики, ідей і даних, призначених для 

задоволення потреб конкретного застосування . Іншими словами, діють правила 

прагматизму. 

8. Постмодернізм визначає крайній плюралізм, сприяє широкому 

тлумаченню знань та децентралізованій різноманітності. Це заперечує можливість 

сформулювати загальні правила, за якими можна судити про справедливість нових 

ідей, або стабільні категорії, в які можна помістити нові дані. 

9. Можливо найголовніше, «Mode 2» пронизане соціальними інтересами. У 

постмодерністському сенсі, воно свідомо рефлексивне.   

Як відзначають Б.Мартін та Г.Іцковіц [185,с.5], М.Гіббонс із співавторами 

представляють «Mode 2» як нову концепцію, але їх доводи не є достатньо 

переконливими з точки зору висунення систематичних доказів для такого нового 

явища. Краще характеризувати це явище як зміну балансу між вже існуючими 

академічною наукою «Mode 1» і «Mode 2», що відбулося наприкінці ХХ століття. 

Слід говорити лише про повернення до балансу між двома режимами, який був 

виставлений у більш ранню епоху. Витоки сучасної науки в ХVII столітті були 

пов'язані з поєднанням прагнення до вирішення практичних завдань економічного 

і соціального характеру з бажанням розуміння світу. Наступний розподіл 

суспільної вагомості «Mode 1» і «Mode 2» може являти собою лише проміжний 

етап у розвитку науки, яка зараз знаходиться в процесі ерозії. Наприклад, 

нанонаука і нанотехнології, молекулярна біологія та біотехнології вже практично 

не відрізняються. 

Стосовно основних ознак виробництва знань «Mode 2» Б.Мартін і Г.Іцковіц 

відзначають [185,с.19], що у зв'язку з інтер- або транс-дисциплінарністю слід 

пам'ятати, що міждисциплінарні області досліджень завжди існували. Те, що 

починається як нова мульти-дисциплінарна або міждисциплінарна область 

досліджень, з часом може перетворитись на окремо визначену дисципліну. Крім 

того [185,с.20], дослідження, які проводилися «в контексті застосування» (друга 
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ключова характеристика «Mode 2») завжди були присутні в університетах, 

зокрема в університетах Німеччини та США наприкінці ХІХ століття. Завжди 

існувало певне розмиття інституційних меж. Така розмитість може бути більш 

вираженою у випадку технічних і медичних наук, ніж у природничих. Тим не 

менш, як відзначають автори, у ХХ столітті, особливо після 1945 року, «Mode 1» 

стала розглядатися як «нормальна» форма виробництва знання, в той час як «Mode 

2» вважалася менш важливою або навіть «девіантною» формою досліджень. І цей 

період закінчується.  

Критикуючи аспекти концепції «Mode 2», що наведені у монографії 1994 р. 

її авторами, Т.Шин відзначає [182,с.604], що у книзі не вистачає методологічного 

двигуна, який управляє будь-якою програмою досліджень. Програмні та 

методологічні труднощі є наслідком того, що запропонований підхід не має 

визначених теоретичних референтів, концептуальної основи. «Нове виробництво 

знань» не визначає свої основні соціологічні поняття або користується поняттями, 

які строго соціологічно є сумнівними. Запропоноване відкидає поняття 

конкретних форм знання і конкретні соціальні складові на користь 

недиференційованих знань і соціальних ансамблів, де навіть відмінності між 

природою і культурою зникають. Нове виробництво знань не є науковою школою, 

тому що воно не сформулювало програму досліджень [182,с.610]. Монографії 

«Нове виробництво знань» та «Переосмислення науки» не викладають 

методологію, не забезпечують аргументовані відповіді та не встановлюють 

обмежуючі умови. Навпаки, вони схожі на політичні маніфести,  роз'яснювальною 

формою яких є риторика. 

Т.Шин також відзначає [182], що автори монографії «Переосмислення 

науки...», присвяченій «Mode 2», стверджують, що нове виробництво знань 

передбачає нову епістемологію, яку вони називають «соціально надійні знання». 

Ця форма пізнання складаються із систематизації орієнтованих на застосування, 

керованих проблемами досліджень і навчання. Суворість актуальності стає 

епістемологічним критерієм нового виробництва знання, а його міра буде 
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прийматись експертами, що працюють в системі соціально розподіленого 

навчання.  

Пропонуючи нову концепцію виробництва знань «Mode 2», її автори не 

завжди радикальні у своїх міркуваннях стосовно традиційної науки. Так 

Х.Новотни зазначає [183], що наукова автономія повинна бути збережена, тому 

що вона є неодмінною умовою наукової ідентичності, але ця локалізована 

автономія буде виборювати та підтримувати в кожному дослідницькому проекті 

своє ім'я. Вимога наукової об'єктивності також повинна бути збережена, бо це теж 

є неодмінною умовою для надійного наукового знання. Але, на її думку, не існує 

ні глобальної наукової об'єктивності, ні набору правил, який гарантуватиме 

істинність або достовірність результату. Науковій об'єктивності доведеться стати 

локалізованою і визначеною для контексту, вписаною у специфіку кожного 

конкретного випадку.  

Розглянута концепція виробництва проблемно-орієнтованих 

міждисциплінарних знань, що створюються в контексті застосування, реагує на 

сучасні вимоги щодо наближення процесів формування знань до потреб широких 

верств суспільства, вирішення важливішої інноваційної проблеми трансферу 

технологій, гуманітарного контролю спільноти щодо діяльності вчених, яка може 

мати ризики для світу. Але, як відзначає Д.Займен, спроба формування нового 

виробництва знань була здійснена більш на соціологічних, ніж на 

епістемологічних засадах, при цьому  «невизначеність і плутанина не були 

розсіяні соціологами, які заміщують філософів у дослідженнях науки» [109,с.2]. 

Різні школи соціологічного релятивізму і конструктивізму прагнуть принизити 

можливості науки. У своєму ентузіазмі висловлювати претензії до наукової 

об'єктивності та істини, вони перебільшують справжні невизначеності і сумнів 

щодо наукових досліджень, поширюють помилкові  стереотипи тотального 

цинізму і сумнівів. Незважаючи на неодноразові твердження, що вони теж 

люблять науку і насправді не оспорюють її практичних вимог, вони підкріплюють 



 229 

недовіру до суспільних наук і часто виступають з позицій антинаукового 

популізму [109,с.3]. 

Достатньо ґрунтовний критичний аналіз нових концепцій виробництва знань 

ми знаходимо у роботі Л.Хессельса і Х. ван Ленте (2008р.) [186] та в 

дисертаційній роботі Л.Хессельса (2010р.) [187]. У них, зокрема, здійснено спробу 

узагальнити реакцію наукової спільноти на пропозиції авторів концепції «Mode 

2». Як зазначено в роботі [186,с.741], основні заперечення щодо наведеної 

концепції виробництва знань можуть бути згруповані за напрямами емпіричної 

відповідності, концептуальної сили та політичного значення. 

Емпірична відповідність виробництва знань заперечується  відсутністю 

даних щодо зростаючої ролі атрибутів «Mode 2». Визначені історичні перспективи 

некоректні, універсальність вимог не підтверджується. Загальність підходу 

заперечується фахівцями, які вважають, що динаміка виробництва знань буде 

різною для різних дисциплін і країн. 

Стосовно концептуальної міцності вказується, що когерентність концепції 

викликає запитання: може існувати багато видів міждисциплінарних і 

орієнтованих на застосування досліджень, які не представляють організаційного 

різноманіття та не вимагають нових видів контролю якості. Концепції не вистачає 

теоретичних обґрунтувань та підґрунтя  соціологічних теорій. 

Можна підтримати міркування критиків зазначеної концепції виробництва 

знань, що вона більш є достатньо успішним маніфестом [186,с.758] політики у 

сфері організації досліджень, ніж глибоко і всебічно  обґрунтованим підходом. 

Запропонована концепція містить питання, що потребують подальших 

досліджень. Але, на наш погляд, у роботах фахівців, що були проаналізовані 

Л.Хессельсом, недостатньо уваги було приділено епістемологічним аспектам 

виробництва знань, оцінці запропонованого з позицій онтологічного підґрунтя та 

епістеміко-методологічних норм науковості. Неповним є і аналіз місця 

запропонованого знання серед інших його типів; на наш погляд, співвіднесення 

його з нормами CUDOS Р.Мертона, що здійснене Д.Займеном [109,с.11], і 
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порівняння в контексті тріади «фундаментальні дослідження – прикладні 

дослідження – прикладні розробки» виглядають достатньо загальними та 

тривіальними. 

Запропоноване виробництво знань «Mode 2» передбачає інноваційно-

економічний результат, оскільки декларує дослідження «в контексті 

застосування». Але основне його навантаження – соціальне, людиновимірне, 

моральне. Х.Новотни зокрема зазначає [188], що необмежена цікавість вчених не 

прийнятна для суспільства, вона може стати й аморальною.  Один із способів 

приборкати цікавість – каналізувати її економічно, інший – через демократизацію 

суспільства, посилення підзвітності, дорадчу демократію. Не все, що вчені і 

технологи придумали, повинне бути реалізоване. Важливим аспектом Х.Новотни 

вважає ціннісний: не на всі питання наука може відповісти, відповіді повинні 

отримуватись від суспільства.  

Не викликає сумніву, що створення знань – діяльність соціальна, яка 

повинна виходити з моральних норм суспільства. Пізнання нового дійсно несе 

ризик, але лише потенційний, тоді як справжня небезпека  - у неконтрольованому 

використанні результатів. І якщо виробництво знань здійснюється в контексті 

застосування, то саме останнє несе найбільшу відповідальність за наслідки. 

Ще один аспект критики епістемологічних засад традиційної науки з боку 

«нового виробництва знань» оцінює результат, але стосується більш предмета 

досліджень. Х.Новотни відзначає [188], що наука створює «нескінченний потік 

епістемічних об'єктів». Ці нові сутності, гібриди і химери набувають видимість, 

вони вільно циркулюють в публічній сфері. Але є ціна, яку ще доведеться 

заплатити за нову видимість природи. Наукові об'єкти, що створені таким чином, 

вилучаються з їх початкового контексту. Вони абстрактні, ізольовані і 

перенастроювані, зроблені мобільними з тим щоб бути здатними до вставки в 

інший контекст. Платою за наочність і відволікання від контексту є те, що вони 

стають відірваними від людського досвіду.  
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Слід зазначити, що вказана «ціна нової видимості природи» почала 

сплачуватись людством вже тоді, коли воно вирішило поряд із пізнанням 

конкретних  речей досліджувати закономірності світу, що дійсно є однією з 

основних концептуальних засад науки. Але у людства просто немає іншого шляху 

не локального, а всеосяжного пізнання світу, ніж теоретизувати, типізувати, 

ідеалізувати та абстрагуватись – закони природи не постають перед нами у 

чистому вигляді. А тому можна говорити про те, що будь-який спосіб 

виробництва знань, який буде претендувати на глибину та цілісність пізнання, 

приречений на цю «платню». Не може бути виключенням і «Mode 2», якщо ця 

система пізнання передбачає створення прикладних знань нової техніки і 

технологій. 

У роботі 2003 р. Х.Новотни із співавторами представлено теоретичний 

аналіз «Mode 2» [57,с.191] щодо аргументації того, що ця нова форма знання не є 

просто вторинним  феноменом, що залежать від науки «Mode 1», як вважають 

деякі критики. Були запропоновані три докази цього. Першим було те, що знання 

«Mode 2», особливо у транс-дисциплінарному вимірі, можуть зробити 

фундаментальний внесок у розвиток не тільки нових методик, а й нових концепцій 

і теорій. Як відзначено, небажання (у певних фахівців) визнати цей внесок, 

ймовірно, виникло через те, що це виробництво знань не було закодоване в 

дисциплінарних рамках або втілене в знайомих дослідних продуктах, таких як 

журнальні статті.  

Другим доказом було те, що епістемологічне ядро науки може бути 

міражем; часто воно порожнє (наприклад, коли наукові ідеї поглинаються іншими 

культурами, переважно у вигляді технічних артефактів незалежно від їх 

первісного нормативного значення) або коли воно переповнене конкуруючими 

епістемологіями. Третім є те, що надійне знання, як традиційна мета наукового 

дослідження, вже не є самодостатнім і більше відкрите  середовищам знань, що 

сьогодні з'являються. Знання також повинне бути «соціально надійним», тому що 

його придатність вже не визначається виключно або переважно вузько обмеженим 
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науковим співтовариством, а набагато більш широкою громадою виробників 

знань, розповсюджувачів, торговців і споживачів. 

Авторами підкреслюються також дві ідеї  [57,с.192]. Перша, пов'язана з 

більш повним представленням контекстуалізації, є концепція агори. Агора - це 

середовище, що  генерує та вирішує проблеми. Воно «населене» експертами, 

організаціями та установами, які створюють і торгують знанням, а також 

громадськістю. Агора є областю основного виробництва знань, через яку люди 

вступають у процес дослідження, і де знання «Mode 2» втілюється в людях і 

проектах. Друга стосується необхідності вийти за межі пізнаваного контексту 

використання  до непізнаваного контексту прихованого значення, підтексту. Тут 

шукачі знань повинні вийти та рефлексивно передбачати приховане значення, 

підтекст дослідних процесів. 

Відзначимо, що наукове пізнання саме й засновується на тому, що виходить 

за межі контексту застосування. Але «звернутись до прихованих значень» у 

виробництві знань треба методологічно визначено – у цьому складність та 

невизначеність. Наука, відповідно до реальних можливостей, звертається не до 

якихось «прихованих значень», а до узагальнень, які достатньо природно 

виникають на шляху  пізнання – людина у процесі мислення застосовує суміш 

типового, ідеалізованого та абстрактного і того, що вважає конкретним. У цьому і 

сила, і слабкість науки – отримувати знання про ідеальне, що розкриває 

закономірності конкретного, але не представляє його «точно». Судячи з наведеної 

фрази, автори концепції «Mode 2» намагаються получити рішення шляхом чогось 

схожого на екстраполяцію контексту застосування (мабуть, обходячи абстрактне 

та ідеальне, «гібриди та химери» за Х.Новотни). А це вже схоже на операції 

методу індукції, так добре дослідженого у методології науки та епістемології. При 

цьому, існують лише дві можливості: або йдеться про конкретне, що певною 

мірою забезпечує контекст застосування, або ми хочемо передбачити майбутнє: 

тоді треба шукати закономірності, механізми. І якщо строгих механізмів не 

знайдено, то передбачуваний крок у майбутнє – це вибір можливого, найбільш 
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ймовірного, але з узагальненого, а не просто екстраполяція контексту 

застосування чи містика контексту прихованого підтексту. 

У дисертаційній роботі С.Хадемана [189] розглянуто аспекти запровадження 

основних ідей концепції виробництва знань її авторами відповідно до двох 

найбільш відомих їх монографій. Як зазначено [189,с.16], виходячи з 

трансгресивної природи суспільства, Х.Новотни із співавторами у 2001 році  

стверджували, що наука вимагає все більшої контекстуалізаціі. У той час як в 

умовах модерну виробництво знань протікає відносно незалежно від суспільства, 

у власній «республіці науки»,  в сучасному суспільстві, якому більш відповідають 

ідеї «Mode 2», наука значно більше включається у його справи.  

С.Хадеман розглядає аспекти введення Х.Новотни та її співавторами 

поняття контекстуалізації [189,с.17] у трьох формах. Слабко контекстуалізована 

наука близька до ідеї виробництва знань «Mode 1», в якому головна орієнтація 

науки стосується розуміння природних і соціальних явищ, не особливо беручи до 

уваги міркування використання. На іншому полюсі наука характеризується як 

сильно контекстуалізована, що відповідає ідеї виробництва знань «Mode 2». 

Можна говорити й про науку, що характеризується середнім рівнем 

контекстуалізації. Відзначається, що, на думку авторів концепції, наука рухається 

в напрямку надання соціально надійного знання. Чим більше наука вимагає 

контекстуалізаціі, тим більше вона засновується на соціально надійному, а не на 

«достовірному» знані традиційної науки. Автор вказує, що Новотни із 

співавторами стверджує, що оскільки наука більш не може бути  відокремленою 

від інших сфер життя суспільства, вона змішується з державою, ринком і 

мистецтвом у новому суспільному просторі. Такий простір представляє «агора». 

Як вказує С.Хадеман [189,с.20],  монографії авторів «Mode 2»  часто 

критикують за відсутність явних цілей та результатів. Не ясно, чи слід прийняти 

«Mode 2»  як описові емпіричні вимоги, розпорядчі нормативні вимоги або в 

якості концептуальної відправної позиції щодо розподіленої організації науки. 

Автор доводить, що запропоноване є концептуальною відправною позицією. Він 
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застосовує «Mode 2»  як мета-концепт, який вимагає уточнення щодо розподіленої 

організації науки, у тому числі її емпіричної дійсності і нормативних наслідків. 

С.Хадеман [189,с.17] наводить два критичних зауваження щодо ідеї виробництва 

знань «Mode 2», а саме йому не вистачає концептуальної ясності та емпіричної 

придатності.  

Відомий британський філософ С.Фуллер відзначав [190], що М.Гіббонс із 

співавторами витрачають так багато зусиль, щоб показати, як виробництво знань 

«Mode 2» знаменує собою розрив з дисциплінарною основою, нормальною 

наукою «Mode 1», що вони насилу зважилися зізнатися, що наука «Mode 1» сама 

трохи більше, ніж ідеальний тип, такий, що його ймовірність бути заміненим лише 

відповідає його малоймовірності існування. Бо з тих пір, як філософи зображують 

природничі науки як автономну епістемічну спільність за моделлю «Mode 1», 

науки традиційно стикаються з опором щодо їх схильності дестабілізувати 

засновані на мистецтві  силові структури університетів, головним чином шляхом 

формування тимчасових союзів з державою і промисловістю, часто зарубіжних 

країн. Але всі ці події відбулися задовго до того, як «Mode 2» виникло. Коли 

автори звеличують соціальний розподіл знань за допомогою «Mode 2» і 

природний потік  працівників знань на позиції відносних епістемічних переваг, не 

слід забувати, що цей образ був спочатку запропонований Альфредом Шюцем як 

спосіб показати природну близькість між епістемологією австрійської економіки 

та феноменологією повсякденного життя. Якщо виробництво знань обіцяє бути 

більш рухомим і динамічним, ніж це було в минулому, то це тільки тому, що 

остаточний важливий інституційний бар'єр на шляху поширення капіталізму – 

структура цінностей, присутня в академічній форми знання - в даний час у процесі 

демонтування. І якщо теоретики не можуть перемогти цю тенденцію, вони можуть  

приєднатися до неї.  

Д.Келлог зазначає [191,с.13-14], що на думку багатьох спостерігачів ми 

вступили в нову еру наукового виробництва знань. Він пише, що відокремлення 

Мертоном академічної науки від промислової може бути й міфом, так само, як 
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ідея єдиного, універсального наукового методу. Але якщо це так, то цей міф 

відтворюється освітніми структурами, діючими у світі численними практиками, а 

також підтримується складною мережею політичних і економічних відносин. 

Розглядаючи аспекти сучасного виробництва знань, він вказує на парадокс 

постакадемічної науки, у якій зростають як спеціалізація, так і 

міждисциплінарність [191,с.18].  

Він також відзначає [191,с.19-20], що роль університетів у дослідженнях 

змінюється радикально, але університетська система занадто сильна, щоб бути 

легко витісненою, її статус в новому режимі виробництва знань, здається, 

визначено. Він вважає це однією з причин того, що «постакадемічна наука» 

переважає виробництво знань «Mode 2». Відбувається не крах академічної науки, 

а заміна норм академічної свободи Р.Мертона (CUDOS) нормами індустріальної 

науки (PLACE). 

У статті Н.Логара [192], опублікованій у 2011 році, розглянуто діяльність 

трьох державних дослідницьких агенцій США, представлено опис і аналіз того, як 

моделі сучасних виробництв знань, зокрема «Mode 2», застосовуються в 

інституціоналізованій науці. Досліджувались особливості реалізації основних 

положень концепції «Mode 2»: вирішення проблем в контексті застосування, 

соціальна відповідальність у процесі прийняття рішень, використання 

гетерархічних структур прийняття рішень замість ієрархічних, 

трансдисциплінарність, соціально розподілене виробництво знань, яке передбачає 

співпрацю експертів та непрофесіоналів, а також норми контролю якості знань, які 

виходять за межі традиційної академічної експертизи. 

У процесі дослідження було відзначено, що відповідні державні агенції 

обмежено використовують засоби соціальної відповідальності. Вони можуть діяти 

як підзвітні і часто роблять це шляхом прийняття рішень, які відповідають 

рекомендаціям спільнот користувачів. Тим не менш, вони не можуть бути 

повністю підзвітні, тому що за діяльність відповідають спеціально призначені 

особи. Ці установи строго ієрархічні, державні органи не слідують положенню 
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«Моде 2» щодо гетерархії. Вони залучають користувачів під час виробництва 

знань, але в обмежених частинах процесу. Агенції здійснюють заходи щодо 

дифузії результатів досліджень, але методи робіт не носять трансдисциплінарного 

характеру. Якщо проблема змінюється, дисциплінарні компоненти змінюються 

також.  

Достатньо традиційно продовжує здійснюватись оцінка результатів 

наукових досліджень і розробок, лише фрагментарно віддзеркалюючи положення 

концепції «Mode 2». Для контролю якості експертна оцінка фахівців, як і раніше, 

залишається важливим фактором, але застосовуються й інші методи, такі як 

оцінка впливу досліджень та взаємодії з промисловими групами. Фундаментальна 

наука, як і раніше, значною мірою оцінюється за науковими публікаціями, але 

прикладні роботи і розробка технологій фокусується на аспектах їх передачі як 

критерію якості результатів. До оцінки результатів залучаються замовники, 

спонсори, відзначається тестування продукції її потенційними користувачами. 

Соціальна відповідальність посилюється при залученні зовнішніх експертів та 

представників промислових груп. 

За результатами проведеного дослідження Н.Логар вказує [192], що наукова 

діяльність далеко не у всіх установах відповідає концепції «Mode 2». Багато 

дослідників продовжують розглядати наукову цікавість паралельно із 

застосуванням мотивації для прийняття рішень. Через нечітке визначення сутності 

«Mode 2», ступінь значення цього підходу для наукових установ складно 

визначити. Проте, у жодній з досліджених агенцій не підтвердилось бачення 

науки, що відповідало б концепції виробництва знань, викладеній у роботах 

М.Гіббонса, Х.Новотни та співавторів. Ці державні установи не мають соціальних 

дифузійних структур прийняття рішень, які передбачені «Mode 2». Можливо, у 

цьому федеральна наука більш схожа на традиційну модель «нормальної науки».  

В інших аспектах діяльності наукових установ, вони лише частково відповідають 

певним аспектам ідеалів «Mode 2».  Автор зазначає, що така невідповідність 
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вказує на можливості більш досконалої роботи з користувачами, але не означає 

провалу та неможливості виконувати свої завдання. 

Розглядаючи питання трансформації сучасної науки, Д.Займен вказує [109], 

що ця метанаукова революція, безсумнівно, відкрила науку для більш широкого 

дослідження. Але сенс, в якому це дослідження було проведено, насправді 

розширив прірву між тими, хто робить науку і тими, хто спостерігає цю 

діяльність.  Він відзначає, що картина науки все ще сильно насичена 

епістемологією. Зрозуміло, що фундаментальні епістемологічні питання не 

можуть бути вирішені шляхом апеляції до абстрактних загальних принципів. У 

той же час, сучасна когнітивна наука не є повністю суб'єктивістською. Мислення 

індивідуальне, але воно побудовано в однаковому плані та набуває спільних 

стандартів наукової культури. На практиці, соціальна стабільність наукового 

знання дійсно є розумним показником його об'єктивності. 

У зв'язку зі змінами у вимогах до виробництв знань, які традиційно 

вважались науковими, науково-технічними, технологічними та інноваційними, що 

здійснюються в умовах зростаючих потреб в прискореній комерціалізації 

наукових результатів, постають запитання, чи здатні нові підходи вирішити два 

суперечливих завдання: залучити до виробництва знань і експертизи 

непрофесіоналів та забезпечити належну наукову якість? В роботі «Чи втрачає 

наука об'єктивність» [108] Д.Займен намагається з'ясувати, чи можуть вчені 

створювати об'єктивні знання у світі, де їх дослідження дедалі частіше спрямовані 

на заробіток грошей та задоволення соціальних потреб. Він зазначає, що  саме 

пошук істини  утримує науковців разом і підтримує їх особисте суперництво. Але 

деякі філософи зазначають, що «істина» це ілюзія, в той час як інші вважають, що 

вона приймає різні форми, з яких тільки кілька відповідають науковій позиції. 

Навіть філософи науки не мають згоди у тому, що відрізняє науку від інших форм 

організованого знання. 

Певну відповідь на запитання щодо залучення ненауковців до виробництва 

знань «Mode 2» надають результати досліджень, що виконані Д.Ленхардом із 
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співавторами. Розглядаючи питання соціальної надійності виробництва знань та 

експертизи, вони відзначають [193,с.348], що питання легітимності знань із самого 

початку було центральною компонентою дебатів навколо «Mode 2». Дискусія має 

основною тезою те, що тільки за рахунок участі ненаукових учасників може бути 

досягнута соціальна надійність виробництва знань. Мається на увазі, що їх участь 

повинна починатись із початку, з визначення проблем. Д.Ленхард із співавторами 

підтримують протилежну тезу, що проблеми легітимності знання не вимагають від 

нас ранньої інтеграції. Саме потенційна прозорість дисциплінарних напрацювань з 

їх більш-менш встановленим посиланням на визнані стандарти відповідних 

дисциплін може сприяти соціальній надійності.  

Якщо область науки рухається у напрямку соціальних і політичних 

контекстів, це веде до експансії та переоцінки експертів  і експертизи. Як вказують 

автори, за Х.Новотни [194,с.153], експертиза поширюється у суспільство і стає 

соціально розподіленою. Стверджується, що поєднання наукових і екстра-

наукових знань є вирішальним. Вважається, що процес демократизації повинен 

забезпечувати не тільки більш надійну емпіричну основу для експертизи, але й 

виробляє ставлення, за яким наукові положення можуть бути скасовані 

ненауковими вимогами. За Х.Новотни, нові і соціально надійні знання можуть 

бути створені тільки в ітераційному процесі випробувань, розширення і 

модифікації, в якій всі учасники залучені на всіх етапах. Знання повинні доводити 

свою корисність у конкретному контексті знову і знову, щоб бути прийнятними. 

За Д.Ленхардом із співавторами [193,с.349], якщо наука може бути 

легітимізована тільки через участь діячів, що не є науковцями, які можуть 

«поглинати невизначеності» в наукових знаннях, пізня інтеграція буде приречена 

на провал. Всупереч тезі Х.Новотни, сприйняття може бути мобілізовано протягом 

пізньої інтеграції і це забезпечує внутрішньо-наукову прозорість. Участь різних 

суб'єктів, виявляється, є важливою особливістю, яка сприяє легітимності.  Проте, 

немає такої участі або демократичного прийняття рішень, які б зробили можливим 

результат, кращій за пряме використання дисциплінарних норм. Загалом, 
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потенційна прозорість пізньої інтеграції може зробити вирішальний внесок у 

«соціальну надійність». Невизначеності у науковому знанні не обов'язково 

вимагають участі у виробництві знань всіх дієвих осіб із самого початку. 

Найбільш важливим у всіх процесах участі є прозора база знань; 

трансдисциплінарність, як форма пізньої інтеграції, відіграє свою роль у створенні 

цієї бази. Автори вказують, що пізня інтеграція може зробити внесок у наукову 

надійність знань. Актуальність виробництва знань «Mode 2» в науці не означає 

послаблення дисциплінарних границь. Навпаки, трансдисциплінарність і 

надійність можуть бути пов'язані із сильними дисциплінами. 

Таким чином, «пізня інтеграція» розглядається як підхід, що дає можливість 

використовувати потенціал зацікавлених ненауковців при проведенні досліджень 

та оцінюванні їх результатів, зберігаючи при цьому якість досліджень як 

наукових.  

На наш погляд, залучення широкого кола зацікавлених осіб вимагає 

достатньо коректного визначення предмету їх діяльності у межах робіт. 

Враховуючи трансдисциплінарність досліджень, може мати місце залучення таких 

осіб за різними практико-методичними вимірами співпраці. У той же час, 

корисною може бути методологічна експертиза із  загальнометодичних позицій, 

але вона повинна бути забезпечена необхідним інструментарієм, зокрема 

інтерпретацією епістемологічних та методологічних норм наукового пізнання на 

рівні практико-методичних повсякденних понять. До речі, саме таким чином 

здійснюється оцінювання й дисциплінарних наукових проектів методистами та 

організаторами, що не є вченими у відповідних галузях науки. Однак слід 

підкреслити, що методична та методологічна експертиза не замінює фахову 

наукову повністю, а лише дозволяє оцінити формалізовані показники проектів 

досліджень та звітів. 

Розглянемо тепер феномен, який отримав назву «постакадемічна наука», 

який часто співвідноситься з виробництвом знань «Mode 2». 
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Як відзначається у монографії Д.Займена [109,с.75], поява наукової 

політики, а у більш загальному плані - науково-технічної політики - є основним 

чинником переходу на новий режим для науки.  Постакадемічна наука 

народжується історично з академічної науки [109,с.68] значною мірою збігається з 

нею, зберігає багато її функцій  і знаходиться у тому ж соціальному просторі: її 

осередки, як правило, - університети, дослідницькі інститути та інші установи, що 

є виробниками знань. Але хоча академічна і постакадемічна науки переходять 

одна в іншу, їх культурні та епістемічні відмінності досить важливі, що 

виправдовує нову назву. Далі окреслимо ознаки постакадемічної науки відповідно 

до наведеного Д.Займеном [109,с.70-79]. 

1. Постакадемічна наука не пов'язана виключно з вирішенням актуальних 

практичних завдань. Але навіть найбільш «фундаментальні» наукові проблеми 

виявляються трансдисциплінарними.  

2. По суті, постакадемічна наука перебуває під тиском, від неї вимагається 

дати більш очевидне співвідношення ціни та якості.  

3. Постакадемічні вчені, як очікується, будуть постійно пам'ятати про 

потенційне застосування їх роботи. Однак, це не означає, що проекти досліджень 

завжди обираються на основі їх безпосереднього застосування. Це також не 

означає, що обіцянка короткострокового прибутку має пріоритет над 

перспективою довгострокового приросту капіталу. 

4. Часто говорять, що наука індустріалізована. У багатьох відносинах, 

«індустріальна наука» майже антитеза «академічній» Д.Займен інколи говорить 

про постакадемічну науку як про індустріалізовану; але коли «індустріальна» 

застосовується як синонім, а не протиставлення, - виникає некоректність. 

Соціальна організація академічної науки може бути описана в термінах норм 

Р.Мертона «CUDOS» (комуналізм, універсалізм, незацікавленість, організований 

скептицизм, останнє у Займена – оригінальність і скептицизм).  

5. Індустріальна наука, навпаки, порушує ці норми майже в кожному пункті. 

Причина, звичайно, у тому, що індустріальна наука не орієнтована на виробництво 
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знань як таких. Її цілі, будучи практичними, надзвичайно різноманітні. 

Схематично, індустріальну науку характеризують норми «PLACE» (власність, 

локальність, авторитаризм, замовлення, експертиза). Вона: 

- виробляє приватні знання, які не обов'язково оприлюднюються;  

- орієнтована більш на локальні технічні проблеми, ніж на загальне 

розуміння; 

- промислові дослідники діють під управлінням, а не як особистості; 

- їх дослідження спрямовуються на практичні цілі, а не у прагненні до знань; 

- вчені вирішують проблеми як експерти, а не для особистої творчості.  

На думку Д.Займена, така трансформація передбачає створення в рамках 

академічної науки певних практик, які по суті чужі її культурі. Ці практики 

природно виникають відповідно до матеріальних цілей суспільства.  

Відзначимо, що постакадемічна наука дійсно проявляє себе як 

«індустріалізована», але вона відчуває й інший тиск – не з боку техніки та 

технологій, а від інших неіндустріальних суспільних практик. Якщо узагальнити 

наведене та інші фактори, то, на наш погляд, постакадемічна наука, «Mode 2», 

індустріальна наука, технонаука – це різні форми наукових та ненаукових знань, 

що мають як «перетин», так і розмежування властивостей, цілей, цінностей та 

ознак. 

Наприкінці монографії Д.Займен вказує [109,с.329-330], що зворотною 

стороною трансформації є зростання сумніву щодо моральної цілісності науки. 

Постакадемічна наука безпосередньо не охороняється, інституційно чи 

ідеологічно, від тиску інтересів суспільства. Уряд і промислові корпорації тепер 

мають значну владу як щодо започаткування наукових проектів, так і публікації 

їхніх результатів. В результаті, стало важче залучати науку проти мракобісся, 

соціальної експлуатації або дурості. У довгостроковій перспективі, крім того, 

постакадемічний драйв «раціоналізації» процесу дослідження може заглушити 

його творчість. Еволюційний динамізм академічної науки добре підходить для 

своєї ролі в плюралістичному відкритому суспільстві. Глобалізована 
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постакадемічна наука може бути менш епістемічно пригодницькою у 

відповідності глобалізованому постіндустріальному суспільству, менш 

плюралістичною та відкритою, ніж хотілося б очікувати. 

Постакадемічні вчені до цих пір формулювали і намагались вирішити 

практичні та концептуальні проблеми на основі спільної віри у світ поза собою. 

Вони як і раніше продовжують теоретизувати і перевіряти свої теорії шляхом 

спостереження та експерименту. Вчені все ще намагаються якнайкраще усунути 

дослідження від особистих пристрастей і надзвичайно обережні у прийнятті вимог 

інших.  

Відзначимо, що незважаючи на зсув науки у напрямках, які Д.Займен 

визначає за формою «PLACE», і реальна її сутність, і опис за допомогою концепції 

постакадемічної науки  дають підстави вважати, що відбувається не радикальна 

зміна парадигми, а уточнення функцій науки, окреслення певних соціально-

економічних аспектів у контексті реалій. Що ж стосується «Mode 2», то за певною 

розмитістю епістемологічної складової її концепції криється поділ цього 

виробництва знань на декілька регіонів, що представляють як науку, так й інші 

форми пізнання, відрізняються не лише властивостями знань та аспектами їх 

створення, а й у термінах реальностей, над якими вони створюються, тобто 

онтологічно. 

На наш погляд, запропоновану концепцію виробництва знань «Mode 2» 

можна розглядати як синтетичний інтелектуальний конструкт - проект певної 

діяльності, що представляє наміри його розробників і те, як вони бачать 

функціонування цього виробництва. Те, що автори «Mode 2» говорять про 

«пустоту» епістемологічного ядра виробництва наукових знань, є не вичерпним 

відображенням реальних процесів пізнання, а застосуванням їх певної проекції. Як 

відзначає  С.Фуллер [195], існують дві тенденції досліджень науки і технологій, 

одна з яких приділяє увагу спеціальному епістемічному статусу, яким наука 

користується у відносинах до інших форм знань. Друга, навпаки, зосереджується 

більш на проблемах, які наука вирішує в сучасному суспільстві. Тенденції 
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спрямування виробництва знань впливають на те, як утворюються їх конструкти, 

але незмінним повинне залишатись те, що ці знання претендують на високий 

ступінь істинності та об'єктивності як бажаних властивостей.  При цьому 

«соціальна надійність» у смислі, запропонованому Х.Новотни, не замінює 

епістемологічну якість, оскільки перша більш стосується використання знань, тоді 

як друга – їх створення і внутрішніх властивостей. Якщо виробництво знань не 

просто проголошується науковим, а претендує на цю кваліфікацію, автоматично 

виникає питання, за якими ознаками його можна вважати таким.  

У підсумку, можна погодитись, що аспекти проблемно-орієнтованого,  

міждисциплінарного і трансдисциплінарного максимально надійного виробництва 

знань заслуговують на увагу та потребують коректного всебічного вирішення. На 

наш погляд, може бути доцільним не просто шукати епістемологічні  недоліки 

концепції, а переглянути її на предмет того, чи буде вона ставити завданням 

забезпечення наукової якості знань, і якщо так - здійснити відповідне 

доопрацювання. Показано, що нові підходи до створення знань, які претендують 

на науковість, повинні оцінюватись із позиції епістемологічних і методологічних 

норм та ознак.  

Відзначимо, що постакадемічна наука виглядає більш визначеною, оскільки 

засновується на нормах традиційного наукового пізнання, свідомо коригуючи їх у 

напрямку представлення трансформацій економіки та суспільства. 

Що стосується виробництва знань «Mode 2», то, як вже вказувалось, його 

ознаки припускають існування у визначеному контурі як наукового, так й інших 

типів знань, зокрема практико-методичного та конструктивно-технічного за 

класифікацією Г.Щедровицького [132,с.211-213]. Це можна аргументувати 

наступним чином. 

Є достатньо очевидним, що конкретність соціально значущого знання 

пов'язана з віднесенням його до соціальної та повсякденної реальностей. Що ж 

стосується пошуку закономірностей у світі речей «як вони є», наближених до них 

феноменів, то це не визначено як пріоритет виробництва знань «Mode 2», хоча 
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треба відзначити, що ці закономірності, механізми природи не можуть не 

впливати на будь-яке пізнання. І все ж таки, соціально орієнтоване знання 

пов'язане із життєвим світом, відноситься до суспільних практик. Діяльність 

людини та функціонування суспільства у їх конкретності є важливим 

узагальненим предметом цього виробництва знань, а тому «Mode 2» значною 

мірою позиціонується як практико-методичне, а кваліфікування його як наукового 

залежить від дотримання норм науковості, не є очевидним та потребує уточнень 

для конкретних випадків. Окрім цього, як достатньо загальним чином визначене, 

«Mode 2» може зосереджуватись на технічних і технологічних аспектах, але не 

обов'язково позиціонуватись як технонаука відповідно до наведеного. 

Відзначимо, що поза типологією Г.Щедровицького, практико-методичний 

характер знання є більш його функціонально-методологічною, ніж демаркаційною 

ознакою. Тому, якщо йдеться про повсякденне тлумачення понять «практика» та 

«методичність», то такі предметність і властивість знання не є забороною на його 

науковість. Це слугує додатковим аргументом для того, щоб розглядати «Mode 2» 

як таке, що може існувати у широкому спектрі  як у науці, так і поза її межами. 

 

3.3.  Техніка, технологія, технонаука 

 

Інженерне, технічне і технологічне знання займають одне з провідних місць 

у розумінні суспільством свого інтелектуального та виробничого надбання,  стану 

використання можливостей природи та проблем розвитку. Напрацювання у галузі 

техніки і технології радикально змінили форми нашої взаємодії з природою, 

наповнили буття людини як новими джерелами та засобами задоволення потреб, 

так і проблемами, що пов'язані із вимогами неруйнівного співіснування людини і 

техніки у природі. 

Слід відзначити, що від коректного визначення аспектів єдності та 

розмежування науки і техніки, різних видів та підвидів відповідного знання та 

форм діяльності залежить правильне їх стимулювання, адекватність підтримки та 
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забезпечення розвитку. Тому ті країни, політичні структури та фахові  спільноти, 

які більш за інших володіють адекватним предмету розумінням науки, техніки і 

технологій та належним чином їх підтримують, отримують додаткові важелі, щоб 

стати світовими лідерами та забезпечити більш високий рівень життя своїх 

народів. Зрозуміло, що важливе місце у науково-технологічному розвиткові 

займають не лише товаровиробники, а й університети, як осередки підготовки 

фахівців та започаткування нового «техне».  

Техніка і технологія, у єдності штучно створених речей, науки та мистецтва 

їх створення, у той чи інший спосіб достатньо давно є предметом уваги 

мислителів і практиків. Але як сфера матеріального виробництва, що вже давно 

відокремилась від духовно-інтелектуального мистецтва «арт», техніка і технологія 

знаходиться на стадії бурхливого розвитку, а тому потребує як філософського, так 

і більш «приземленого» методологічного переосмислення. 

Дослідження порушених питань природно починати з тих знань та інтуїцій, 

які утворюють свідомість нашої та споріднених спільнот. 

Так, у роботі В.Петрушенко вказується [196], що існує три підходи до 

розгляду питання про природу та сутність техніки. У межах «вузького підходу» до 

техніки відносять будь-які допоміжні засоби діяльності, знаряддя та засоби праці. 

Навряд чи такий підхід можна приймати як єдино виправданий. У межах 

«загальноприйнятого підходу» техніку розглядають як сукупність технічних 

пристроїв і засобів, які матеріалізують знання і сприяють збільшенню 

ефективності людської діяльності. Це переважно інженерно-технічний ракурс 

проблеми, необхідний для вирішення конкретних завдань, але, безперечно, 

недостатній для вирішення глобального питання про місце та роль техніки в житті 

суспільства. За «широкого підходу» поняття «техніка» вживається у різних 

значеннях: техніка швидкого читання, акторської гри тощо. При такому вживанні 

поняття «техніка» виходить за межі технічних пристроїв і може широко 

застосовуватись. А це свідчить про те, що технічна сторона є важливою і 
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необхідною стороною людського буття, людського способу самоутвердження у 

світі. 

На наш погляд, складно було б принципово заперечувати проти 

використання будь-якого з трьох підходів до застосування поняття «техніка». Але 

застосування наведеного «широкого підходу» створює певні ускладнення для 

методології техніки та суспільних практик.  Справа у багатозначностях, що 

виникають при його застосуванні. Так, «техніка швидкого читання» містить два 

смисли: це методика та/або майстерність. Перше розкривається за методичними 

схемами, регламентами та прийомами, може бути предметом доступного 

навчання. Друге – певна творча досконалість, що більш віддзеркалює 

індивідуальні здібності. Незважаючи на те, що ці сторони завжди поєднані у 

діяльності людини, завдання методики саме у тому, щоб намагатись їх 

розмежувати та дослідити окремо. Ще більше наведене справедливо для 

акторської гри: цьому можна вчити всіх, але доцільно – талановитих. Здається, 

мова та методичні поняття повинні не заплутувати учасників спілкування, а 

прояснювати предмет розгляду. 

У своєму резюме щодо техніки В.Петрушенко [196] зокрема зазначає 

наступне. 

- феномен техніки є проявом особливого становища людини у світі, що 

визначається намаганням самоутвердитись у бутті через опанування за допомогою 

скінченного, алгоритмізованого, раціонального, механічного, складносполученого 

— нескінченним, спонтанним, самодостатнім, безперервним і цілісним; 

- технічна творчість людини лише тоді набуває характеру безперервного 

поступу, коли вона поєднується з розвитком науки; але, перехрещуючись, шляхи 

розвитку науки й техніки не зливаються остаточно, залишаючись автономними 

сферами людської діяльності.  

У своїй статті щодо джерел та чинників формування технологічної культури 

учнів, В.Сидоренко зазначає [197,с.240-241], що у сучасних умовах, коли 

технологія проникає у всі галузі виробничої і невиробничої сфер економіки, 
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пронизує всі форми життєдіяльності людини, є підстави стверджувати, що 

технологія є багатоаспектним і багаторівневим поняттям, повинна вивчатися 

філософськими, психологічними, економічними, педагогічними та іншими 

науками. «Технологія» – це ідеологія змін і творчості. Техніка і спосіб 

виробництва за своїм походженням є породженням культури, тому «технологія» – 

це культурологічне поняття, пов‘язане з творчим мисленням і творчою 

перетворювальною діяльністю людини. Вона визначає місце людини в природі і 

суспільстві, рамки його втручання в природні процеси. Технологія як 

загальнокультурна парадигма, забезпечує єдність матеріальної і духовної 

культури, взаємозв'язок всіх її видів, а також обумовлює необхідність виділення 

універсальної культури, яка зв'язує суспільство зсередини. Технологія має 

гносеологічний аспект, вона є загальним способом пізнання, що забезпечує 

активність особи в «добуванні» знань. 

В.Сидоренко також відзначає, що «технологія» як психолого-педагогічна 

категорія є ключовим поняттям в технологічній освіті, в якій основною 

пізнавальною одиницею є проектна діяльність, тобто процес проектування і 

виготовлення (з використанням наукових знань) якісних і оригінальних виробів, 

що мають практичне застосування. Технологія є універсальним способом 

перетворювальної діяльності. Вона вчить не виконанню окремих операцій, а 

формує алгоритм цієї діяльності, який включає два основні компоненти: процес 

проектування і процес виготовлення.  

Звернемо увагу на те, що зазначені сутності - «техніка», «технологія», 

«проектування» та «виготовлення» - у своєму початковому аспекті достатньо 

нейтральні за відношенням до науки: «якісні й оригінальні вироби» далеко не 

обов'язково повинні бути наукомісткими. При цьому, чим більше вдасться 

розмежувати та окремо проаналізувати науку, техніку і технологію, тим більш 

змістовно можна їх буде поєднати як для розроблення високих наукомістких 

технологій, так і для усвідомлення суті цих понять у навчальному процесі. 
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Слід відзначити, що новіша історія наукового та методико-практичного 

застосування понять «наука», «техніка» і «технологія» у нашій країни визначалася 

тим, наскільки їхні концепції потребували єдності та розмежування у 

повсякденному житті, заходах політики та дослідженнях з проблем організації 

науки і технологій. Можливо, справедливим буде виділити два аспекти. По-перше, 

за радянських часів останніх десятиліть наука була не просто тісно, а майже 

повністю пов'язана з технікою і технологіями. Тому як у політикумі, так і у 

повсякденній свідомості наука і техніка були інтегровані. Переважна більшість 

наукових досліджень була орієнтована на технічне впровадження, прогрес був 

саме «науково-технічним», а розвиток технологій не був настільки акцентованим, 

щоб розмежовуватись із технікою. Хоча конструкторська і технічна документація 

й відрізнялись від технологічної. За часів незалежності та формування нової 

економіки країна піддалася настільки сильному конкурентному тиску закордонних 

товарів і технологій, що вітчизняна техніко-технологічна сфера змушена була 

більш захищатись, ніж усвідомлювати тонкощі свого можливого та бажаного 

розвитку. Наука, техніка і технологія, що знаходяться у складній економічній 

ситуації, майже не продукують замовлення на глибокі дослідження 

епістемологічних і методологічних аспектів власного розвитку, а зовнішні для них 

сили поки що не розпізнали необхідності цього. 

Однією з найбільш відомих робіт з філософії техніки авторів 

пострадянського простору є навчальний посібник «Філософія науки і техніки», у 

якому автором розділу «Філософія техніки» є В.Горохов. Серед основних 

положень автор, зокрема, відзначає наступне. 

Техніка повинна бути усвідомлена [198,с.292] як сукупність: 

- технічних пристроїв, артефактів - від найпростіших знарядь до технічних 

систем; 

- різних видів технічної діяльності зі створення цих пристроїв - від науково-

технічного дослідження і проектування до їх виготовлення на виробництві та 
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експлуатації, від розробки окремих елементів технічних систем до системного 

дослідження і проектування; 

- технічних знань - від спеціалізованих рецептурно-технічних до 

теоретичних науково-технічних і системотехнічних знань. 

Автор відокремлює наступні основні, на його думку, підходи щодо 

вирішення питань співвідношення науки і техніки [198,с.304]: 

- техніка розглядається як прикладна наука; 

- процеси розвитку науки і техніки розглядаються як автономні, але 

скоординовані процеси; 

- наука розвивалася, орієнтуючись на розвиток технічних апаратів та 

інструментів; 

- техніка науки у всі часи обганяла техніку повсякденного життя; 

- до кінця XIX в. регулярного застосування наукових знань у технічній 

практиці не було, але воно характерно для сучасних технічних наук. 

Відокремлюються наступні періоди розвитку техніки [198,с.311-312] 

У перший період (донауковий) послідовно формуються три типи технічних 

знань; практико-методичні, технологічні та конструктивно-технічні. 

У другому періоді відбувається зародження технічних наук (з другої 

половини XVIII до 70-х років XIX століття) Відбувається, по-перше, формування 

науково-технічних знань на основі використання в інженерній практиці знань 

природничих наук і, по-друге, поява перших технічних наук. 

Третій період - класичний (до середини XIX століття) - характеризується 

побудовою ряду фундаментальних технічних теорій. 

Нарешті, для четвертого етапу (теперішній час) характерно здійснення 

комплексних досліджень, інтеграція технічних наук не тільки з природними, але і 

з суспільними науками, і разом з тим відбувається процес подальшої 

диференціації і відокремлення технічних наук від природничих та суспільних. 

Стосовно наведених типів знань В.Горохов зазначає також наступне 

[198,с.327]. 
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Конструктивно-технічні знання переважно орієнтовані на опис будови (або 

конструкції) технічних систем. Вони включають також знання про технічні 

процеси і параметри функціонування цих систем. Технологічні знання фіксують 

методи створення технічних систем і принципи їх використання. Але емпіричний 

рівень технічної теорії містить у собі й особливі практико-методичні знання, що 

представляють собою практичні рекомендації щодо застосування наукових знань, 

отриманих в технічній теорії, в практиці інженерного проектування. Це - фактично 

ті ж самі технологічні та конструктивно-технічні знання, тільки є вже не 

результатом узагальнення практичного досвіду інженерної роботи, а продуктом. 

Представлене введення практико-методичних знань як засобів щодо 

застосування наукових знань, які у той же час є тими ж самими технологічними і 

конструктивно-технічними знаннями та продуктом достатньо дискусійне. На наш 

погляд, віднесення практико-методичних знань до технічних у наведеному 

визначенні виглядає некоректним. Вже Аристотель відокремлював «техне» від 

«фронесис», «діяння» від «створення». Сьогодні як філософія та методологія, так і 

повсякденні інтуїції спільноти відокремлюють методичне впорядкування 

практичного досвіду від створення артефактів. Практико-методичне знання 

відіграє важливішу роль в існуванні та діяльності людини, оскільки забезпечує 

повсякденне життя та професійну діяльність, зокрема й невиробничу – з надання 

послуг, з підготовки фахівців тощо.  

Запропоноване В.Гороховим та співавторами бачення техніки і технології та 

відповідних типів знань можна взяти за відправний момент дослідження, але 

багато з наведеного потребує уточнення. А що стосується міркувань щодо єдності 

та розмежування техніки і технологій, технології та науки, виникають аспекти, що 

потребують більш повного аналізу напрацювань фахової спільноти. 

У роботі «Епістеме і техне» Р.Перрі відзначає [125], що грецьке слово 

«епістеме» найбільш часто перекладається як знання, в той час як «техне» 

перекладається як ремесло чи мистецтво. Ці переклади, однак, можуть надавати 

нам неправильне уявлення відповідно до сучасного розуміння зв'язків між 



 251 

областю знань  і практикою в розумінні «майстерність», «ремесло» або 

«мистецтво». Виявляється, що просуваючись у хронологічному порядку від 

Ксенофонта до Плотіна, ми переходимо від філософів, які не роблять різниці між 

цими двома термінами до авторів, що мало застосували «техне», оскільки вважали 

його далеким від реальності. Основу для сучасного розуміння опозиції між 

«епістеме», як чистою теорією, і «техне», як практикою, ми  знаходимо у 

Аристотеля у Книзі 6 «Нікомахової етики» [199], у якій він чітко розмежовує ці 

інтелектуальні чесноти. Зазвичай викладене Аристотелем перекладають як 

співвідношення між науковим знанням і майстерністю або мистецтвом. Але не 

слід плутати розуміння ним наукового знання із сучасним, яке передбачає 

проведення експериментів, що було «більш пізнім винаходом». Відмінність між 

сферами наукового знання і ремесла, схоже, представляють класичний поділ між 

чисто теоретичним і чисто практичним. Наукове знання має справу зі світом 

необхідних істин, які стоять осторонь від світу повсякденної непередбачуваності, 

регіону ремесла. За Аристотелем, «техне» виробляє дещо на основі істинного 

доводу, привносить речі, які можуть існувати або не існувати. Причина таких 

речей у тому, хто їх створює, тоді як інші речи існують у природі в силу 

необхідності або самі по собі. У медицині «епістеме» досліджує здоров'я, тоді як  

«техне» утворює його. Однак інколи Аристотель змішує застосування «епістеме» і 

«техне», якщо це стосується наявності у особи досвіду. 

Е.Мейджерс, редактор монографії 2009 року видання «Філософія технології 

та технічних наук» у загальному вступі відзначає [200,с.1-2], що не так давно 

більшість філософів науки підтримувала думку, що філософія технології і техніки 

не представляє суттєвої цікавості. Технологія розглядалась як прикладна наука, а 

використання саме по собі не представляє філософських викликів. Він зазначає, 

що є багато причин, чому цей висновок є неправильним. Зв'язок між наукою і 

технологією є набагато складнішим, ніж запропонована спрощена ідея, що 

технологія є лише прикладною наукою. Варто тільки поглянути на глибоку роль 

технології в сучасній науці. Існують проблеми з онтологічними оцінками 
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артефактів, або об'єктів середніх розмірів у цілому, з ключовими поняттями в 

метафізиці, такі як поняття «со-розміщення» та існування. Таким чином, 

потребують перегляду основні онтологічні поняття, які стосуються «техне». 

Труднощі розмежування предмету не випливають з відсутності визначень 

технології або інженерії, оскільки існують десятки таких визначень [200,с.3]. 

Проблема в тому, а як придумати значуще визначення для цієї багатозначної 

сутності. Для сучасних застосувань поняття «техне» потребує подальших 

уточнень, оскільки грецький оригінал був тісно пов'язаний з поняттям знання. Для 

греків не було необхідності поєднувати «техне» з «логос» (у визначенні поняття 

«технологія»),  тому що «техне» вже передбачало логічність. Як відзначається, у 

ранніх роботах Платона мають місце два типи «техне»: одне передбачає суттєву 

фізичну роботу (наприклад, створення скульптури), інше вимагає лише 

мінімальних фізичних зусиль (арифметика, логіка, астрономія). У більш пізніх 

роботах поняття «техне» стало асоціюватись із знаннями та діяльністю, що 

спрямовані на виготовлення або виробництво. Англійське «інжинірінг» походить з 

латинського та означає імплантувати, створювати або виробляти. Інженерія була 

визначена на початку ХІХ століття як «мистецтво управління великими 

джерелами енергії у природі для використання та зручності людини». У більш 

пізніх визначеннях - «застосування науки і математики, завдяки яким властивості 

матерії та джерел енергії стають корисними для людини». 

В сучасних тлумаченнях, інженерія – це діяльність, що пов'язана із поняттям 

«техніка», у більш вузькому значенні – машинобудування. Як вказує Г.Рополь 

[201,с.65], у німецькій традиції слово «техніка» використовується для позначення 

області інженерних робіт і її продукції. З іншого боку, термін «технологія» 

обмежено наукою техніки. Відповідно, знання визначається як «технічне», коли 

воно відноситься до інженерної практики, а також «технологічне», коли це 

стосується технічних наук. 

За Е.Мейджерсом [200,с.3], наведене показує, що технологія і техніка не 

можуть бути визначені виключно в термінах тіла систематичних знань. Перш за 
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все, вони не спрямовані на одержання знаннях заради них самих, а на розвиток і 

використання знань для практичних цілей. Технологія і техніка (інженерія) - це 

перш за все практика, що заснована на знаннях. Але й досвід на основі ноу-хау, 

норм і стандартів, вимог замовника, організаційних, правових і економічних 

обмежень, фізичні обставини, брак ресурсів, невизначеності та неуцтва відіграють 

важливу роль. 

Г.Рополь також відзначає [201,с.65-66], що технологія зацікавлена в пізнанні 

настільки, наскільки це корисно для оптимізації функцій і структури технічних 

систем. Вона має справу з природними ефектами настільки, наскільки вони 

використовуються в технічних системах. Технологія міждисциплінарна у 

принципі і має справу з реальними технічними об'єктами, вона залежить від 

багатофакторних моделей, моделювання та випробування реальних прототипів. 

Технологія створює правила проектування шляхом перетворення наукового 

знання та його інтеграції в систематизований досвід. В технології якість означає 

практичний успіх технічних рішень та затвердження в інженерній практиці і 

промисловості. Таким чином, технологія є прагматичною у філософському сенсі 

цього слова: вона замінює істину успіхом. Він також вважає, що складові 

наукового знання можуть бути знайдені в технології, але не в техніці. Коли ми 

говоримо про прикладну науку, ми повинні звернутися до технології, яка 

розуміється як наука про техніку. Г.Рополь пропонує [201,с.70] чотири типи 

технічних знань: технічне ноу-хау, функціональні правила, структурні правила,  

технологічні закони. 

Е.Мейджерс [200,с.4] наводить корисні відмінності між чотирма режимами 

технології, визначені К.Мітчемом: 

- технології як набір артефактів або систем артефактів; 

- технології як форми знання (для проектування, виробництва, 

обслуговування та використання технологічних артефактів і систем); 

- технології як спектр діяльності (розроблення, виробництво, підтримка і 

використання артефактів); 
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- технології як вираження волі їх творців, дизайнерів і виробників. 

Це розмежування також показує, що когнітивний вимір технологій є 

важливим, але не достатнім для їх визначення. 

Г.Раддер відзначає [202,с.66], що питання про те, як охарактеризувати науку і 

техніку, часто має вирішуватися на основі специфікації їх цілей. Багато авторів 

стверджують, що метою науки є епістемічна, зокрема, отримання знань. Метою 

технології, навпаки, вважається конструювання речей або процесів із деякими 

суспільно корисними функціями. Багато інших авторів, однак, стверджують, що 

така концептуально-теоретична специфікація науки і техніки не віддають належне 

багатству і різноманітності існуючих наукових і технологічних практик. В якості 

альтернативи вони відстоюють номіналістично-емпіричний підхід: піти і 

подивитися,  визначити науку чи технологію як практичну діяльність, що 

називається наукою (відповідно технологію). Ці дві відправні точки - 

концептуально-теоретичне визначення та номіналістично-емпірична оцінка науки 

і техніки - суттєво відрізняються. 

За Г.Раддером [202,с.67], з дискусії щодо концептуально-теоретичного 

підходу слідує, що єдино логічною інтуїтивною відмінністю є ставлення до 

соціальної корисності. На відміну від науки, технологія буде орієнтована на 

потенційну корисність для суспільства в цілому. Однак, навіть ця пропозиція 

потребує уточнення. Наприклад, чи повинна суспільна корисність бути явною і 

одразу ж видною на самому початку технологічного проекту? У цьому випадку, 

деякі з досліджень, що проведені в промислових лабораторіях, не можуть 

кваліфікуватися як технологічні. 

Г.Раддер робить висновок [202,с.68-69], що для наближення до вирішення 

проблеми розмежування науки і технології треба застосовувати і теоретичний, і 

емпіричний підходи. Слід розпочати з певної інтерпретації поглядів на те, що 

розглядається у якості основних аспектів науки і технології. Далі, ми формулюємо 

і перевіряємо цю інтерпретацію на основі емпіричного дослідження діяльності, що 

визначена. І ми намагаємося визначити його обсяг, розглядаючи його можливу 
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застосовність до натуральної філософії, гуманітарних наук, інформаційних 

технологій тощо. Після того, як ми створили правдоподібну інтерпретацію науки і 

технології, ця інтерпретація набуває певну нормативну силу. Діяльності, які не 

відповідають встановленим характеристикам науки і технології, не повинні бути 

віднесені до наукових чи технологічних. Ми дотримуємося певної інтерпретації до 

тих пір, поки це дозволяє нам охопити те, що ми вважаємо цікавим і важливим і як 

наука, і як технологія. Таким чином, теоретичний і емпіричний підходи не повинні 

бути розділені. З одного боку, правдоподібна концептуальна модель повинна бути 

підкріплена емпіричними дослідженнями практики науки і технології. З іншого 

боку, емпіричне дослідження передбачає інтерпретоване попереднє розуміння  

науки і технології, а відповідна емпірична модель відносин науки і технології 

повинна бути заснована на правдоподібному тлумаченні попереднього розуміння. 

Важливе значення для нашого дослідження представляє аналіз, здійснений 

Г.Раддером, щодо міркувань М.Бунге стосовно співвідношення прикладної науки і 

технології. Підкреслюється [202,с.69], що й сьогодні залишається актуальним 

погляд, представлений формулою «технологія як прикладна наука». М.Бунге 

вказує на різницю між технологією як прикладною наукою і чистою наукою. 

Вчені прагнуть до емпірично перевірюваних та істинних теоретичних законів, які 

точно описують реальність і дозволяють нам прогнозувати хід подій. Технолог, 

навпаки, використовує наукові закони як основу для правил, які визначають 

ефективні інтервенції і управління цією реальністю з метою вирішення 

практичних завдань і реалізації соціальних цілей. Взяті разом, науку і технологію 

(остання у смислі прикладної науки) слід відрізняти від тих практичних прийомів і 

дій, які не засновані на наукових теоріях і методах. 

Оскільки експеримент є основним методом для перевірки наукових теорій, 

М.Бунге розрізняє експериментальні дії і від технологічних, і від чисто 

практичних [202,с.70]. Він стверджує [203,с.330], що різні цілі науки і технології 

виводяться з передбачуваних відмінностей у поглядах і мотиваціях їх практиків. 

Ці погляди і мотиви можуть бути «похідними» або «реконструйованими» на 
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основі діяльності вчених і технологів.  М.Бунге постулює епістемологічну 

ієрархію між наукою і технологією. Якщо це правда, наукові закони можуть 

служити виправданням технологічних правил. Зворотне не представляється 

можливим: працююче технологічне правило, яке просто практично ефективне, 

ніколи не може виправдати наукового закону. М.Бунге робить висновок, що 

практично працюючі артефакти, такі, як телескоп, не можуть слугувати 

виправданням наукових законів, застосованих при його створенні. Якщо 

технологія є результатом прикладної науки, то з цього випливає, що тимчасово 

передуючі наукові дослідження є рушійною силою технологічного розвитку та 

інновацій. Цю ідею «наука знаходить - промисловість застосовує» часто 

називають лінійною моделлю науково-технологічних відносин. 

На думку Г.Раддера [202,с.71], для аналізу позиції М.Бунге важливо розуміти, 

що співвідношення науки і технології представляє два аспекти. Першим є те, що 

існує чітка спорідненість між наукою і технологією в тому сенсі, що технологія 

заснована на наукових теоріях і методах. Історичний критицизм спрямований на 

цю вимогу. Він приймає характеристику науки Бунге  в пошуках істинного знання 

законів і теорій, але заперечується, що технологія часто розвивається незалежно 

від них. Тобто стверджується, що відмінності між наукою і технологією більше, 

ніж вказує Бунге. По-друге, М.Бунге виступає за твердження, що наука і техніка 

також представляють істотні відмінності в тому сенсі, що вчені прагнуть до 

істини, а технологи до практичної ефективності та корисності. Г.Раддер вважає, 

що в останньому випадку відмінність технології від науки значно менше, ніж 

вказує М.Бунге. 

Г.Раддер наводить наступні міркування [202,с.71-73]. Він розглядає 

твердження, що вчені прагнуть до істини шляхом побудови перевірюваних 

фундаментальних теорій, приймаючи або відкидаючи ці теорії у відповідності з 

емпіричними даними. Ця оцінка показує, що окремі фундаментальні теорії можна 

зіставити більш або менш безпосередньо з емпіричними даними. Насправді, однак, 

наукова практика набагато складніше. Фундаментальні теорії, як такі, наприклад, 
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квантової механіки або теорії еволюції, не говорять нам багато про емпіричну 

реальність. Для того, щоб стати емпірично придатними до застосування, вони 

спочатку повинні бути розвинені і конкретизовані для окремих областей 

емпіричних феноменів. Таким чином, на його думку, ми маємо справу не з двома 

видами діяльності (теоретичною та експериментальною), а з трьома: створення 

фундаментальних теорій, їх розробка і конкретизація для можливості фактичної 

емпіричної перевірки, а також розроблення та виконання експериментів з 

перевірки теорій. Другий вид діяльності вимагає формулювання фундаментальних 

теорій, як правило, через великі розрахунки та створення  моделі. 

Г.Раддер зазначає, що два аспекти цих процесів розробки і артикуляції мають 

безпосереднє відношення до справжнього порівняння між наукою і технологією. 

По-перше, навіть у межах одного підполя ми маємо велику різноманітність 

моделей і методів розрахунку, кожен з яких є специфічним для відповідних 

конкретних типів експерименту. Крім того, вчені бачать ці різні моделі не як 

конкуруючі, а як такі, що доповнюють  одна іншу, оскільки кожна модель слугує 

визначеній меті. По-друге, однією з основних функцій створення моделі є 

подолання великих відстаней між відносно схематичними і простими 

фундаментальними теоріями і, в основному, складним експериментальним світом. 

Поєднання не може бути досягнуте лише на основі фундаментальних теорій. 

Таким чином, те, що ми бачимо на практиці, є використання різноманітних 

методів і підходів, які не можуть бути строго обґрунтовані з теоретичної точки 

зору. Різноманіття експериментальних областей і велика відстань між 

фундаментальними теоріями і експериментальними феноменами роблять 

необхідним використання  «дієвих методів» при перевірці теорій. 

Наукова практика включає в себе регулярне застосування різних зручних 

емпіричних правил та інтуїтивних моделей для вирішення різних завдань, 

створення апроксимацій, опрацювання експериментально визначених параметрів. 

Для Г.Раддера важливим є те, що це саме ті види процедур, які характерні для 

технологій, що також відзначає Бунге. Таким чином, на основі аналізу діяльності 
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тестування, немає ніяких підстав вважати фундаментальною різницю у поглядах 

та мотиваціях між вченими і технологами.  

На наш погляд, не складно знайти схожі підвиди діяльності при 

емпіричному верифікуванні та фальсифікуванні теорій у порівнянні зі складовими 

наукомісткого технологічного процесу. Чи можна говорити про те, що певна 

технологія, як процес, у своєму здійсненні якоюсь мірою  відтворює діяльність з 

дослідження? Тут виникає декілька аспектів, але головних не так вже й багато. 

Про це можна говорити, якщо перейти від узагальненої філософської позицій до 

епістеміко-методологічної на загальнонауковому та методичному рівнях, а у 

межах останньої застосувати поняття центрування у смислі Г.Щедровицького 

[132]. Мотивація цього очевидна: якщо існують два інтелектуальні конструкти, у 

нашому випадку – наука і технологія, які у найбільшому узагальненні все ж не 

співпадають, але й не можуть бути завжди відокремлені, то можна констатувати 

ситуацію, що досліджувані сутності центруються на нетотожних підвидах знань та 

діяльностей. Залишається визначити ці «центри» понять, а також інші аспекти 

єдності та розмежування. 

Основна центральна мета наукового дослідження і головне завдання 

технології залишаються різними. Перше спрямоване на отримання знань про світ, 

друга – на створення чогось корисного для людства: по суті – штучних речей або 

спеціально контрольованих процесів, економічно – товарів чи послуг. Звернемо 

увагу, що наука, за методичними визначеннями, складається, головним чином, з 

фундаментальних і прикладних досліджень, тому єдність і розмежування науки і 

технології суттєво не співпадає з відносинами між прикладними дослідженнями і 

технологією, що потребує уточнень. 

Раніше ми визначили, що прикладні природничі та прикладні технічні 

наукові дослідження суттєво відрізняються тим, що перші утворюють знання, що 

повинне співвідноситись з основною, об'єктивною реальністю, другі мають на меті 

визначити місце артефактів не лише у цій реальності, а й у повсякденній 

реальності життєвого світу людини. Саме друга «версія» прикладної науки більш 
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співмірна з технологією, але навіть у цьому випадку вони вирішують дещо різні 

задачі: існування штучних речей у світі та задоволення потреб суспільства. Різні 

онтології для сутностей «прикладні дослідження» і «технології» повинні вести до 

відмін у методах і засобах діяльності, і ця тенденція постійно спонукає до 

розбіжностей. Хоча і заглиблення науки і технологій у природу речей, і їх 

конструктивно-проективний характер утворюють ефекти наближення. 

Але предметом нашого аналізу ще залишається область пізнання та 

діяльності, яку визначають як «технонауку», первинною ознакою якої слугує 

«принципова неможливість» відокремити наукове дослідження від технологічного 

процесу. 

Звернемо увагу на те, що створення і реалізація технологій розмежовується з 

традиційною наукою «Mode 1», більш співпадає з постакадемічною наукою 

Д.Займена та значною мірою відповідає положенням концепції виробництва знань  

«Mode 2». 

1. Створення технології в контексті  її застосування виглядає достатньо 

природним за винятком тих стадій процесу проектування технології, коли вона ще 

не готова до випробувань. Зрозуміло, що йдеться не про неготовність 

технологічної документації, а про незавершеність попередніх досліджень та 

неготовність необхідних технічних засобів. 

2. Технології, у певному розумінні, безпосередньо втілюють ідеї 

орієнтованості на вирішення конкретної проблеми, між- і трансдисциплінарності. 

3. Виробництво технологічних знань дійсно характеризується 

гетерогенністю організацій, що залучаються до цього. 

4. Виробництво технологій повинне бути «соціально відповідальним», і ця 

вимога більш практично вмотивована, ніж для наукових знань віддаленого 

застосування. 

5. Із цього випливає й доцільність залучення зацікавленої громадськості до 

експертизи у її «пізньому» варіанті, хоча це має узгоджуватись із питаннями 

технологічної дисципліни, інтелектуальної та промислової власності тощо. 
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У підсумку можна констатувати, що концепція виробництва технологій за 

нормами «Mode 2» виглядає більш адекватною загальним тенденціям і соціально-

економічним процесам, ніж у випадку застосування відповідних положень до 

наукового пізнання. 

Теза щодо співвіднесення техніки і технологій з реаліями людської 

діяльності навряд чи може бути піддана сумніву в загальному плані, можна 

говорити лише про те, яким чином вони повинні бути представлені у життєвому 

світі людини і що треба враховувати у конкретних ситуаціях, перетворюючи 

наукові теорії на артефакти. Стосовно інженерних (технічних) наук Г.Бансе і 

А.Грюнвальд відзначають [204,с.181-182], що вони представляють цікавість 

зокрема тому, що для них багато когнітивних, методологічних, нормативних, 

науково-теоретичних питань суттєво відрізняються від відповідних для інших 

наук. Ці системи пізнання розуміються як науки діяльнісні, орієнтовані на 

практику, а їх продукт – реальна технологія. Така технологія повинна працювати в 

реальному світі, а не в ідеальних чи лабораторних умовах, коли перешкоди 

штучно ізольовані. У кінцевому рахунку, застосування технічних систем 

відноситься до реальних людей та інституцій. Технологія «для людини» існує вже 

далеко не тільки у когнітивному та технічному вимірах, вона, як соціально-

економічна сутність, повинна мати товарну форму, купуватись, бути прийнятною 

та корисною тощо. 

У сучасних дослідженнях виробництв знань і систем пізнання видне місце 

займає так звана «технонаука», що розглядається як результат інтегрування науки 

і технології в умовах їх розгалуження та взаємопроникнення. 

Можна розпочати ознайомлення з поняттям «технонаука» з вітчизняних та 

інших джерел авторів з пострадянського простору. Обмежимось коментарем 

декількох публікацій. 

В роботі В.Oнопрієнка та М.Онопрієнка [205,с.33-36] розглянуто ряд 

аспектів сутності «технонаука». Зокрема відзначено наступне. Феномен 

технонауки найбільш яскраво характеризує специфіку і нові проблеми 
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постіндустріального, а точніше – знаннєвого суспільства. У постіндустріальному 

знаннєвому суспільстві істотно розширюються контури взаємодії науки, 

технології, суспільних потреб, бізнесу і кардинально змінюються, «обертаються» 

їх взаємозв'язки: розробка нової технології починається тоді і остільки, коли і 

оскільки на неї є попит. 

Одним з головних посилань цієї роботи є цитування статті Б.Юдіна «Знання 

як соціальний ресурс». Наведемо також певні положення і цієї роботи. 

Із посиланням на роботи Б. Варне та В. Шефера, Г.Юдін зазначає 

[206,с.590], що нині є всі підстави стверджувати про настання якісно нової стадії 

розвитку не тільки науки і техніки, але і їх взаємодії з суспільством. Це 

виражається, зокрема, у становленні нового типу взаємовідносин науки і 

технології, що отримав назву «технонаука». Її слід розуміти як специфічно 

сучасне явище. Найбільш очевидна ознака технонауки - це істотно більш глибока, 

ніж раніше, убудованість наукового пізнання в діяльність по створенню та 

просуванню нових технологій. Технонаука - це гібрид онауковленої технології та 

технологізованої науки. Технонаука - це не тільки найтісніший зв'язок науки і 

технології, але і симбіоз, який включає також людські устремління та інтереси. 

Відзначимо ще декілька тез Б.Юдіна [206,с.590-594]. Він вважає, що 

технонаука має справу перш за все не з об'єктами як такими, а з широкими 

контурами, що включають спільну, узгоджену діяльність людей і соціальних 

структур. Технонаука у своєрідній формі реалізує вимоги щодо орієнтації на 

людину.  З настанням ери технонауки кардинально змінюються норми, ідеали 

наукового пізнання і науковий етос. Якщо у фундаментальному знанні відбір 

конкуруючих дослідницьких програм здійснюється науковою елітою, то в 

системах технонауки відбір прикладних розробок здійснюється бізнес-елітою, 

причому провідними критеріями відбору є відповідність наукової ідеї вимогам 

технологічності й комфортності споживання. Дана ситуація призводить до 

деформацій у науковому етосі. 
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Розглядаючи положення щодо визначення сутності технонауки, відзначимо, 

що наведене не визначає епістемологічних та методологічних позицій демаркації з 

нею її похідних - науки і техніки, залишаючи відкритим питання щодо 

конструктивності та обґрунтованості запропонованого поняття. Наведене вказує 

на те, що під поняттям «технонаука» Б.Юдін розглядає не просто інтегровану 

єдність науки і технології, а дещо інше багатофункціональне утворення – 

технонауку у певному суспільстві та економіці. Можливо, таке поєднання й 

сприяє опису сучасної соціальної реальності, але дещо заплутує аналіз проблеми. 

На наш погляд, перш ніж створювати соціально-економічну надбудову, треба 

визначитись із базисом технонауки, а він – знанієво-діяльнісний. 

У спільній роботі французьких та німецьких авторів «Предмет 

зацікавленості: об'єкти дослідження в науці і технонауці» [207,с.365]  

відзначається, що суттєва відмінність між наукою і технонаукою має місце на 

рівні об'єктів дослідження. Але ця різниця стає ще більш явною, коли результати 

дослідження представлені в певних умовах і коли об'єкти дослідження 

представляють особливий інтерес. Коли експеримент представлений як науковий 

доказ, що підтверджує або спростовує гіпотезу, це узгоджується з традиційними 

уявленнями про науку. Якщо органічні молекули представлені для висвітлення їх 

здатності слугувати в якості електричних дротів, що несуть дивовижно великі 

струми, це було б ознакою технонауки. Завжди існували дослідження, які 

встановлюють нові властивості, що можуть бути функціональними, прагнуть 

оволодіти складнощами та управляти процесами і феноменами. Дослідження 

такого роду можна назвати  «технонауковими». Відповідно, однією з істотних 

відмінностей між наукою і технонаукою може бути те, як речі з'являються як 

об'єкти дослідження, що є онтологічним питанням. 

Питання щодо розмежування науки і технонауки потребують уваги. 

Відзначається [207,с.367], що для багатьох таке розмежування збігається з 

відомою різницею між чистою і прикладною наукою. Інші заперечують проти 

поняття «технонаука», тому що завжди була тісна взаємодія між наукою і 
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технікою, між представленням і втручанням. Якщо технічне втручання є 

необхідною умовою всякого виробництва знань в сучасній науці, як стверджують 

критики технонауки, воно не може слугувати для розмежування наукового і 

технонаукового виробництва знань. Це заперечення автори не вважають 

справедливим, якщо експериментальна практика і технологічне майстрування 

розглядаються тільки для того, щоб додати необхідні деталі до стандартної 

картини науки, згідно з якою остання прагне до істини або емпіричної 

адекватності. Якщо інструменти та експериментальна практика розглядаються 

окремо з метою розуміння того, як теоретичні знання виробляються та 

перевіряються, наука все ще відмінна від технології, не кажучи вже про техніку. 

Таким чином, взаємодія являє нам знайомі концепції науки і не відображає 

«технонауку».  

Відзначимо, що визначення технонауки може стосуватись і певних вимірів 

розгляду «технологізованої науки» та «онауковленої технології», як вже достатньо 

відомих знанієво-діяльнісних феноменів. Але нас цікавить, перш за все, чи маємо 

ми насправді справу з новою сутністю? 

Автори вказаної роботи вважають, що якщо «технонаука» не є 

дискріптивною у межах особливої підмножини наук, можуть існувати і наукові, і 

технонаукові оцінки одних і тих самих дослідницьких практик, і ці оцінки можуть 

інформувати одне одного. Замість того, щоб бути класифікаційними, терміни 

«наука» і «технонаука» визначають  ідеали або дослідні напрямки, які формують 

практику по-різному навіть в межах однієї області дослідження. Явно і неявно, 

філософи науки формулюють, чим наука є і як вона орієнтує дослідження на різні 

епістемічні ідеали. Застосування терміну «технонаука»  має певну схожість на 

вжиття поняття «техно-музика», де звуки не можуть бути відокремлені від 

технологічних умов, в яких вони виробляються, на відміну від музичного 

супроводу класичного твору. Згідно з визначеннями,  «технонаука» є 

альтернативою «науки і техніки» як таких, що є різними, але взаємодіючими 

сферами. 
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Розглянемо аспекти наведеного прикладу щодо техно-музики в контексті 

аналізу поняття технонауки. Перша, зрозуміло, виникла як застосування технічних 

засобів для створення того, що у повсякденній реальності вважається музикою. Це 

схоже на використання технічних засобів для проведення певних 

експериментальних наукових досліджень, коли відповідного ефекту вдалося 

досягти завдяки їх застосуванню. Тобто, це проникнення техніки чи технології в 

науку, що є достатньо відомим. Якщо поняття «техно-музика» і «технонаука» 

визначаються лише тим, що певні ефекти досягнуті завдяки технічним чи 

технологічним засобам, на наш погляд, цього не достатньо для їх ідентифікації та 

демаркації. Важливим є те, що і наскільки змінюється при новій конфігурації 

засобів. Якщо техно-музика спроектована людиною, відтворює певне людське 

відношення до світу та залишається підмножиною музики, то запропонований 

термін можливо й має певне право на існування, як такий, що уточнює обставини, 

але не визначає принципово нової сутності. Разом із тим, якщо це сполучення 

звуків, що отримане технічно без участі людських переживань, можна вважати 

дуже сумнівним віднесення цього ефекту до музики взагалі. Тобто залишається 

питання, чи є техно-музика, перш за все, музикою. 

Стосовно запровадження поняття «технонаука», можна говорити про 

застосування наукових результатів для створення та реалізації технологій або, 

навпаки, технічних і технологічних методів і засобів для створення наукового 

знання. Це ще не визначає нової сутності та потреби у відповідному терміні. 

Визначене утворення нової сутності, феномена, можна констатувати, якщо будуть 

отримані внутрішньо притаманні йому ознаки, зокрема й такі, що відрізняють 

нове від існуючого. 

Як відзначається у наведеній роботі [207,с.368], і наука, і технонаука 

включають взаємодію представлення і втручання. Наука визначається її 

орієнтацією на епістемічний ідеал «очищення», тобто, виділяючи як можна більш 

чітко, що вчені внесли і те, що належить до даного світу або незалежної від 

розуму реальності: вчені внесли поняття і теорії, методи вимірювань, 



 265 

експериментальні втручання, але імовірно все це слугує для реєстрації чогось, що 

існує або є «природною» реакцією на експериментальний стимул. Технонаука 

визначається відмовою від цієї роботи очищення. 

Відзначимо, що запропоноване стосовно «очищення» дійсно може бути 

епістемологічним аспектом ідентифікації технонауки як нової сутності. Але тут 

можна зауважити, що багато залежить від того, як ми враховуємо 

експериментальні «втручання». Якщо ми намагаємось урахувати людські впливи 

на світ через зміну самих його феноменів, то залишаємось на боці науки, а якщо 

головними для нас стають саме ті цілі, цінності, людяність, що привносяться у світ 

речей «самих по собі», то ми маємо справу з «техне» у його духовно-практичному 

розумінні. Але що саме з цього  постає як нова сутність – технонаука? 

Технонауковий ідеал [207,с.370] орієнтує багато спеціальних технонаук у 

напрямку придбання такого виду знань, які полягають в очевидній можливості 

управління феноменами. У зв'язку з цим, експериментальні інтервенції не 

призначені для стратегічної відповіді на дисциплінарне питання, а на те, щоб 

викликати здивування і потенційно корисну поведінку або властивості. Ці 

експерименти розкривають повноту ресурсів, пластичність та потенціал для 

здивування, які знаходяться в об'єктах дослідження. Пластичність технонаукових 

об'єктів пропонує різні онтології. Об'єктами технонауки є речі або процеси та їх 

сили, які можуть дивувати, виконувати або бути функціональними. Вони 

визначаються тим, що можуть зробити, і як вони можуть виявитися корисними. 

Це, звичайно, є лише першим наближенням до онтологічної відмінності між 

науковими і технонауковими об'єктами.  

Таким чином, у наведеному наближенні пропонується розглядати об'єкти 

технонауки у функціонально-діяльнісному та прагматичному вимірах, які, у свою 

чергу, утворюються над об'єктивною та соціальною реальностями. Схоже, тут 

представлені «техне» і «фронесис», але чи залишили ми щось від дослідження 

світу «як він є» у його закономірностях? 
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Автори роботи вказують, що один зі способів створення філософської 

плідності поняття «технонаука» полягає в тому, щоб показати, що воно дає більш 

точний і диференційований аналіз також онтології об'єктів дослідження. Різниця 

між наукою і технонаукою  стає ясною, наприклад, коли експеримент 

представлений як науковий доказ, який підтверджує або не підтверджує  гіпотези 

(«наука»), і коли органічні молекули представлені в їх здатності слугувати  

індивідуально як електричні проводи, які несуть неочікувано великі струми 

(«технонаука»). Відзначається [207,с.371], що акцент зроблено на специфічні 

матеріальні артикуляції, а не на наміри, інституції, економічні установки  або цілі  

дослідження.  

Технонаука, таким чином, це свого роду дослідження, де теоретичне 

представлення і технічне втручання не може бути проведено окремо навіть у 

думках [207,с.368-369]. У випадку лабораторних експериментів це означає, що не 

є завжди можливим відрізнити для спостережуваного ефекту внесок природи від 

внеску вчених з їх інструментальним апаратом. Ця складність може слугувати 

критерієм відокремлення технонауки від науки і, що важливо, вона виникає на 

стороні об'єктів дослідження. Для технонаукового дослідження не має сенсу 

штучно відокремлювати теорію і реальність, розум і світ, і тільки потім зв'язувати 

їх одне з іншим. 

Єдність теорії та реальності – гарне гасло, але недосяжна мета дослідження. 

Для того, щоб сформувати справжню епістемологію та методологію феномену 

«технонаука», треба взяти, у першу чергу, їх базові ознаки. Наука, головним 

чином, «досліджує» та продукує знання певної якості та властивостей, і тому якщо 

технологічні методи застосовуються для одержання наукового знання - то схоже, 

що ми продовжуємо знаходитись у межах наукової діяльності. Технологізація 

науки дає науку, якщо головною метою та результатом діяльності залишається 

одержання наукового знання. Техніка і технологія, працюючи «на боці» науки, не 

дають нової суті – це достатньо звичне явище для сьогоднішнього суспільного, 

навіть, повсякденного розуміння.  Можна уявити, що існує технологія, основним 
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результатом якої є одержання наукових знань, тоді це технологія наукового 

пізнання, наукова діяльність, наука. Лише технологізована наука, змістом якої є не 

так наукове пізнання, як саме «виробництво» знань, може, на наш погляд, певною 

мірою претендувати на термін «технонаука». Але, чи співпадає це із 

запропонованим, наприклад, у наведеній [207] роботі? 

Технологія, яка була отримана завдяки науковим дослідженням, в 

залежності від насиченості науковими методами і засобами може вважатись або 

просто технологією, або наукомісткою технологією. Можна припустити, що  

певна технологія у процесі свого створення та функціонування постійно і 

необхідно містить у своєму контурі наукові дослідження. Чим більш паритетним 

для такої форми діяльності є одночасно і «створення» нових товарів і послуг, і 

«виробництво» наукових знань, тим більше позначення відповідної сутності 

терміном «технонаука» виглядає виправданим.  

Згадаємо визначення поняття «технологія», що наводиться в контексті 

сучасних співвідношень науки і технології, виробництва артефактів та знань. Як 

відзначає В.Хоукес із посиланням на визначення К.Мітчема [208,с.187], 

технологія може бути охарактеризована двома шляхами: як система штучних 

об'єктів (artificial objects) і як система (практичних) знань.    

Таким чином, на наш погляд, зазначене поняття навряд чи варто пов'язувати 

з технологізованою наукою чи з наукомісткою технологією; технонаука 

виправдовує свою назву, якщо має подвійне, невідокремлюване буття - як 

виробництво (система і процес виробництва) штучних об'єктів і як виробництво 

наукових знань. 

Змістовне дослідження питань ідентифікації та демаркації поняття 

«технонаука» і «наука» наведено в роботі В.Хоукеса «Природа технологічного 

знання» [208]. Розглянемо більш детально аспекти, що наведені у цій роботі. 

Автор визначає ідею  епістемічної емансипації технології, тобто 

встановлення того, що технологія епістемологічно відмінна від науки [208,с.310-

311]. Ця емансипація має значення для дебатів щодо визначення технології як 
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прикладної науки, у питаннях протиставлення науки і технонауки тощо. Однак 

епістемічна вимога звільнення може бути інтерпретована по-різному. У певному 

сенсі може йтись про «слабку» і «сильну» емансипацію, що визначає ступінь 

незалежності одного виду знань від іншого. Привабливим є визначити ознаки 

сильної емансипації технічного знання від наукового, але попередні оцінки дають 

можливість говорити лише про перетин ознак і властивостей цих знань, що разом 

із тим, зосереджуються на різних нормах виробництва. Тому автор говорить більш 

про можливість «слабкої» емансипації та недостатні підстави для захисту 

«сильної» позиції.. 

В.Хоукес пропонує стратегію дослідження, яка, на наш погляд, може бути 

корисною для аналізу сутностей і форм, що проблематизуються в 

епістемологічному та методологічному вимірах. Ця стратегія дослідження 

представляє: 

- пряме протиставлення наукових і технологічних знань; 

- створення класифікації технологічних знань; 

- звернення до оцінки співвідношення «неявного» наукового і 

технологічного знання; 

- звернення до розпорядчого характеру технологічного знання. 

Окрім цього, у контурі епістемологічних досліджень автор розглядає 

співвідношення наукових і технонаукових знань, виявлення їх єдності та 

демаркації. 

Стосовно строгої емансипації в аспекті так званої ІК-інтуїції («Істина-

Корисність») В.Хоукес відзначає [208,с.314] певні критичні міркування. Він 

наводить два приклади. 

По-перше, якщо практична корисність є центральним значенням 

технологічної практики, можна припустити, що це вплине на перевірку теорій і 

моделей в області інженерних наук. Можна було б очікувати, що теорії і моделі в 

галузі інженерних наук повинні оцінюватися на предмет корисності  на відміну від 
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теорій і моделей у природознавстві. Якщо ця абстрактна відмінність, заснована на 

ІК-інтуїції, не проявляється в конкретних оцінках, навряд чи має сенс говорити 

про епістемічну автономію технологічного знання. По-друге, інженери часто 

використовують теорії з області природничих наук. Якщо і наукове, і технологічне 

знання ціниться за корисністю, зникає і втрачає нормативний сенс різниця між 

ними. 

Автор також зазначає [208,с.318], що на підставі проведеного аналізу ряду 

публікацій, доводиться констатувати наявність певних розбіжностей між 

науковим і технологічним знанням, але строгого підтвердження ІК-інтуїції 

виявлено не було. У той же час, інколи виявилось корисним відзначити, що 

технологічне знання оцінюється не в термінах загальної корисності, а з позицій 

практичної корисності [208,с.319]. 

Технологія стосується навмисних змін, які слугують більш-менш 

безпосереднім практичним цілям, наприклад, транспортування та гігієни. Для цих 

цілей інженери здійснюють розроблення технічних артефактів, в тому числі 

систем та процесів. Наукові теорії можна розуміти як інструменти, а побудова 

теорій може бути інструментальною діяльністю. Це робить відмінності науки і 

технології з точки зору конкретних цілей менш правдоподібними. Тим не менше, 

ці інструменти слугують теоретичним цілям, таким як прогнозування або збір 

даних, а не практичним, які формують технології. Однак, хоча технічні артефакти 

слугують безпосереднім практичним цілям, вони не є практичним знанням, а лише 

засновуються на ньому.  

Розглядаючи властивості знань, В.Хоукес відзначає [208,с.334], що 

«прихованість» («особистісність») більш характерна для технічних, ніж для 

наукових. Він також зазначає [208,с.339-342], що практична мета технології 

передбачає, що відповідні знання вказують і рекомендують навмисні дії. Це не 

просто опис того, що є бажаним, а й те, що люди повинні зробити, щоб досягти 

цього бажаного результату. Наведене визначає нормативний характер технології 

та технологічних знань, що підкреслює цілеспрямовані, навмисні дії і стандарти 
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інструментальної раціональності цих дій, а не об'єктів, зайнятих у таких діях. 

Відмінність між описовими та розпорядчими судженнями недостатньо специфічна 

для епістемічної емансипації технології. Однак при більш пильному аналізі деяких 

розпорядчий заяв, зроблених в технологічному контексті,  можна розкрити зв'язок 

з навмисними діями і практичною (інструментальною) раціональністю, 

характерною для технології. 

Розглядаючи співвідношення науки і технонауки в контексті емансипації 

технології від науки, В.Хоукес відзначає [208,с.343-344], що введення поняття 

технонауки позбавляє сенсу розмежування науки і технології. На наш погляд, це 

можливо, якщо наука з необхідністю інтегрується з технологією, а технологія – з 

наукою. Лише тоді ідея епістемічної емансипації не має сенсу. Автор вказує, що 

можна застосувати аргумент, що деякі технології були розроблені без допомоги 

наукових теорій, але він не спростовує можливості поєднання науки і технологій у 

їх розвитку.  

Можна спростувати міркування дослідників, що технонаука заперечує 

демаркацію науки і технологій більш низького рівня інтеграції як тривіально 

невірне логічне посилання. Але більш корисним є розуміння того, що 

технологізація науки та підвищення наукової місткості технологій  ще не 

утворюють нової якості  - для цього потрібен наступний крок інтеграції, коли 

технонаука буде повноцінно відповідати цілям і виконувати функції як науки, так 

і технології. Якщо цього немає, то «технонаука» залишається технічним, 

допоміжним терміном. 

В.Хоукес констатує, що дослідження технонауки пропонують багато підстав, 

щоб переглянути наше розуміння науки і технології. Однак він вказує, що автори 

концепції технонауки часто просто відкидають дослідження технологічних знань. 

Можливо, аналіз технологічних знань був настільки міцно пов'язаний з 

помилковою «науково-прикладною дискусією» та ізоляціоністською моделлю 

науки, що, у сприянні новим підходам та різним точкам зору, фахівці у сфері 

досліджень науки і технологій (в сучасній термінології - «STS researchers») 
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мимоволі «викинули дитя разом із водою». Наприкінці опису свого дослідження, 

В.Хоукес зазначає [208,с.348], що існує необхідність у розробці реалістичного, 

епістемологічно тонкого аналізу засадничих відносин. Цей аналіз не повинен 

засновуватись на тезі «технологія - прикладна наука» та на ідеалі епістемічної 

емансипації, хоча цього складно уникнути. 

На наш більш оптимістичний погляд, навряд чи слід відмовитись від ідеї 

«слабкої» епістемологічної емансипації та відкинути ІК-інтуїцію. Замість цього, 

можна спробувати уточнити розуміння різних видів науки та суміжних форм 

пізнання на основі підходу щодо центрування їх сутностей навколо відповідних 

ознак і образів. Цьому також сприяє  розуміння того, що природничі, 

соціогуманітарні та математичні науки мають різне онтологічне підґрунтя, а 

технологія залишається на позиціях створення артефактів людиною і для людини, 

тобто співвідноситься із життєвим світом. Окрім цього, було показано, що  

введення поняття «технонаука» не є непроблематичним, а тому поєднання 

сутностей «наука» і «технологія» не тільки не є грою слів, а й тривіальним 

розумінням їх інтеграції. 

 

3.4.  Місце практичних знань у типологіях пізнання 

 

Розглядаючи поняття науки, техніки і технологій, ми повинні відзначити, що 

це певною мірою особливі види знань. Особливість науки полягає у тім, що вона 

здобуває описи та пояснення закономірностей світу на основі виходу з 

конкретного в загальне, абстрактне та ідеальне, тобто у такі проекції реальності, в 

яких повсякденне життя людини  безпосередньо не існує. Природа представлена в 

науці, але не присутня у ній. Техніка і технологія являють штучне та процеси його 

створення і саме це визначає їх особливість: вони наповнюють світ людини тим, 

чого там немає від природи, «втручаються» в нього не як внутрішньо притаманні 

йому, а «із зовні». 
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Разом з цими видами знань та діяльності існує пізнання, яке внутрішньо 

притаманне буттю людини в її життєвому світі. Наші інтуїції розподіляють це 

знання на дві основні складові, які у сучасному житті людини нерозривні. Перша - 

це знання, що виникає безпосередньо з узагальнення досвіду відносин з природою, 

людською спільнотою, примітивної діяльності щодо забезпечення свого 

виживання, а також самовідчуттям та самоусвідомленням. Друга складова – це 

знання щодо фахового здійснення певної діяльності, яка реалізується як суспільна 

практика і професія – більш регулярно, вміло і не лише для себе. Такі буття та 

діяльність утворюють певний спектр знань, серед яких можна назвати 

повсякденно-практичне, практико-професійне, а також первинні практико-

методичне і конструктивно-технічне. Всі вони походять з повсякденності, але вже 

у ній утворюють певні власні регіони. 

Наведене не є обґрунтованою типологією первинних знань та діяльності, а 

лише може слугувати для подальшого формування такої типології.  У той же час, 

створюючи концепції для систем пізнання та виробництва знань, не слід 

недооцінювати наведені первинні форми. І не лише тому, що спеціальні види 

пізнання будуються на основі цих первинних, а й тому, що вони також 

представляють знання загального виду як «доведену істинну переконаність» [77], 

дають достатньо надійні способи існування у життєвому світі [209], містять 

первинні теорії [156] та достатньо об'ємну складову принципів, традицій, 

регламентів, норм, рекомендацій, суджень, міркувань-гіпотез. 

Представимо у спрощеному виді наведене А.Шюцем щодо повсякденного 

знання [209,с.55-63]: 

1. Буденне знання повсякденного життя має фрагментарний характер, воно 

обмежене невеликим сектором соціального світу.  

2. Повсякденне знання непослідовне. Йому властиві різні ступені ясності та 

виразності від всебічного знання-про, через знання-знайомство до сліпого 

вірування. 
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3. Повсякденне знання не може бути адекватним, тому що розкриває 

конкретні явища неповно, лише з позицій здатностей повсякденного бачення, а 

закономірності цілеспрямовано не досліджує. 

4. Повсякденне знання достатнє для діяльності, спілкування та виживання у 

світі. 

5.  Світ (як природний, так і соціальний) - соціальна реальність 

повсякденного знання – є інтерсуб'єктивним, доступним кожному. Соціальний 

світ даний у досвіді як осмислений. 

6. Розуміння є не методом, а формою повсякденного пізнання, через яку 

повсякденне мислення пізнає соціокультурний світ. 

7. Буденне знання повсякденного світу є основою для проблематизації та 

проведення досліджень, у межах життєвого світу виникають всі наукові та навіть 

логічні поняття.  

8. Будь-яке знання світу, як повсякденне, так і наукове, містить ментальні 

конструкти, синтез, узагальнення, формалізації, ідеалізації, що характерні для 

певного рівня організації мислення. 

9. Реальність повсякденного життя інтерпретована у наборі конструктів 

повсякденного знання. 

10. Повсякденне знання постає як типізоване. Типізація залежить від 

проблеми, на вирішення якої вона спрямована. Буденне пізнання повсякденного 

життя – джерело ідеальних типів. На рівні повсякденного знання формування 

таких типів не потребує теорії. 

11.  Буденне знання повсякденного життя соціалізоване структурно, 

генетично та за розподілом між індивідами. 

Наступний крок щодо аналізу практичного знання здійснюється, якщо ми 

намагаємось визначити його місце серед інших інформаційних сутностей або 

розглядаємо аспекти менеджменту знань. Перше поки-що залишимо за межами 

нашого розгляду. З позицій останнього, у роботі Г.Гузмана запропонована 

структура, відповідно до якої практичне знання може бути визначене [210,с.93] як 



 274 

поєднання явних і неявних процедурних знань з явною і неявною практикою. Це 

означає, що можна розрізняти дві форми практичного знання. Явні практичні 

знання передбачають навмисне використання явних процедурних знань. Вони 

пов'язані з об'єктивним виміром, у якому артефакти, матеріали, поведінка людей 

та продуктивність відомі людині, яка здійснює дію. Саме тому явні практичні 

знання можуть бути заплановані і результати можна певною мірою передбачити. 

Приховане практичне знання несвідомо і автоматично застосовує свої процедури. 

Воно пов'язане із суб'єктивним виміром, в якому артефакти мають різні (невідомі) 

застосування, а продуктивність діяльності  і контекстна ситуація дуже нестійкі. 

Розглянемо, яким чином типологію знань було мотивовано 

Г.Щедровицьким. Практико-методичні знання [132,с.212] безпосередньо 

обслуговують практичну діяльність і орієнтовані на отримання певного продукту. 

Типовою для них можна вважати форму виду: «Щоб отримати продукт Е, треба 

взяти об'єкт А і здійснити по відношенню до нього дії α, β, γ». Смислова структура 

цього знання центрована на продукті діяльності, а саме воно організоване так, щоб 

забезпечити побудову практичної діяльності індивідами. Ці знання організовані у 

вигляді приписів для діяльності. 

Відзначимо, що практико-методична діяльність, яка пов'язана з 

виробництвом товарів, дійсно центрована на продукті, він може бути таким чи 

іншим, але конструктивно визначеним. У випадку надання послуг цим продуктом 

вже є не так річ, як задоволення потреби річчю та діями, а тому «центрованість на 

продукті» дає дещо розмитий результат. Ця сторона практики повинна 

враховувати реалії діяльності, яка повинна бути корисною, але може давати те чи 

інше конкретне. Окрім цього, «методичність» у складі цієї форми знання вказує на 

суттєвий момент збору, систематизації даних та створення на цій основі приписів, 

регламентів, методик, нормативів і норм. Тому можна говорити про те, що 

практико-методичне знання є дещо більш широке, ніж створення конкретних 

продуктів. Більш того, основним змістом цієї діяльності, якщо виходити з понять 

її складових і наших методологічних інтуїцій, виступає єдність поточної 
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діяльності та напрацювання досвіду щодо подальшого уточнення норм, цілей, 

методів і засобів наступної діяльності. 

За Г.Щедровицьким [132,с.213], конструктивно-технічні знання говорять 

про те, що станеться із заданим об'єктом, коли ми на нього певним чином подіємо. 

Типовою для цих знань можна вважати форму виду: «Якщо до об'єкта А 

застосувати дії α, β, і γ, то вийде об'єкт Е». Центрованість смислової структури 

знання на об'єкті різко відрізняє їх від практико-методичних. 

Слід зазначити, що технічна діяльність, більш традиційно, має основною 

ціллю створити артефакт із достатньо конкретними та визначеними 

властивостями, при цьому вибір сировини, матеріалу для цього постає похідним 

від основного завдання. Тобто технічне знання повинне центруватись саме на 

продукті як основному результаті. Що стосується складової «конструктивне», то, 

по-перше, вона представляє певний процес, у якому вихідні форми матерії 

перетворюються на очікувані,  по-друге - визначає дії, за допомогою яких ми 

наближаємось до цього результату. Таким чином, на наш погляд, конструктивно-

методичне знання повинне мати два центральних моменти – опис конструктивних 

дій та опис результату (в можливих комбінаціях) трьох станів: очікуваного за 

проектом, поточного у ході діяльності та отриманого. 

Наукові знання [132,с.213-216]. Реальні результати діяльності не завжди 

відповідають очікуванням, будь-який об'єкт «чинить супротив» діям людей, має 

своє самостійне «життя». Потрібно пояснити причини постійно повторюваних 

розбіжностей між цілями діяльності та її результатами. Людина-практик повинна 

тепер поглянути на них як на природні процеси, що відбуваються незалежно від 

його діяльності і підкоряються своїм внутрішнім механізмам і законам. 

Перехід від конструктивно-технічних до наукових знань відбивається і на 

логічній структурі їх тверджень. Спочатку ми отримуємо пасивну форму: «Об'єкт 

А може перетворюватися на об'єкт Е», в якій опущені моменти дії, потім - 

фіксацію можливості перетворення об'єкта А на багато об'єктів Е, К, М і т.д., ще 

далі - форму виду: «За наявності умов р і q з об'єктом А будуть відбуватися зміни 
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b, с, d» і, нарешті, - абстрактну ідеалізовану форму виду: «Зміни об'єкта А 

здійснюються відповідно до закону F». Конструкції науки не можуть бути 

окремими емпіричними об'єктами, вони обов'язково повинні бути узагальненими, 

а тому абстрактними структурами. 

Г.Щедровицький вказує, що вимоги до наукового знання реалізуються у 

виділенні і створенні усередині предметів науки особливих абстрактних, 

ідеальних об'єктів знання, відмінних від одиничних емпіричних об'єктів. Із 

посиланням на Е.Ільєнкова, він зазначає, що ідеальні об'єкти науки утворюють 

особливу «дійсність», яка існує поряд з одиничними емпіричними об'єктами і є 

анітрохи не меншою реальністю, ніж вони.  

Як позначається наведене на розмежуванні практико-методичного і 

наукового знання? Г.Щедровицький вказує [132,с.218], що відокремлення 

наукових предметів від сфери практичної діяльності та обслуговуючих її 

практико-методичних і конструктивно-технічних знань створює труднощі у 

практичному використанні наукових знань. Вони пов'язані з експериментальною 

перевіркою на одиничних емпіричних об'єктах знань, отриманих шляхом вивчення 

ідеальних об'єктів, а також з побудовою на основі наукових знань практичної та 

конструктивно-технічної діяльності. Використання наукових знань змінює як 

способи вироблення практико-методичних і конструктивно-технічних знань, так і 

практику. 

Таким чином, Г.Щедровицьким запропонована модель трансформації 

пізнавально-діяльнісного процесу і відповідна типологія знань, що значною мірою 

зосереджена навколо створення продукту. Модель цікава з позицій того, що 

достатньо узагальнено, але природно представляє мотивацію переходів від 

простих форм виробництва до наукомістких. Важливим оригінальним моментом є 

ідея центрування змісту знань та діяльності, що застосовується Г.Щедровицьким 

для аналізу складних розмитих епістеміко-методологічних об'єктів. Разом із тим, 

головні її сутності – практико-методичне, конструктивно-технічне і наукове 

знання – представлені дуже спрощено, а перші дві – й дискусійно. 
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Відповідно до міркувань відомого сучасного російського епістемолога 

І.Касавіна  [94,с.24-27], знання породжується не лише пізнавальною діяльністю. 

Його типологія симетрична типології практичної, духовно-практичної та 

теоретизованої діяльності. Практичне знання виникає і функціонує в контексті 

різних практик. Воно виростає з потреб спеціалізованих видів практики для її 

обслуговування обмеженим, але ефективним способом. Знання, що народжується 

в лоні непізнавальної практичної діяльності, базується на локальній практиці і 

задовольняє цілком певну потребу. Його трансляція припускає особисте 

спілкування, і закріплюється це знання в системі не рефлексивних норм і 

стандартів, а інтелектуальних навичок. Критерієм застосовності його служить 

безпосередня ефективність, яка виявляє невід'ємність практичного знання від 

уміння. Навряд чи таке знання може бути витіснене наукою. Практичне знання 

говорить про те, як діяти в ході перетворення природного і соціального світу.  

На наш погляд, у запропонованому має місце певна недооцінка якості 

практичного знання. Що стосується практико-професійного підтипу цього знання, 

то у його межах вже давно існують норми, регламенти, профілі компетентності, 

методичні рекомендації тощо. Практичну діяльність також не можна назвати 

повністю непізнавальною – будь-яка людина пізнає оточуючий світ і далеко не 

завжди це пізнання наукове, теоретичне чи експериментальне. У бутті та практиці 

пізнається конкретне та типове, прості регулярності та закономірності. Передача 

не тільки цього знання, а навіть більш простої форми представлення даних і 

досвіду – інформації – може здійснюватись далеко не тільки через особисте 

спілкування. Те, що наводить І.Касавін, може стосуватись лише примітивної 

форми практичного знання; наведені властивості не відповідають вже практичним 

знанням, які характеризуються як методичні.  

На думку І.Касавіна, до духовно-практичного типу знання [94,с.27-30], яке 

також виникає у непізнавальному контексті, можна віднести знання: 

- про спілкування  - фіксуюче неправові норми спільного життя,  

- побутове - пов'язане із забезпеченням життєдіяльності людей, 
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- культово-регулятивне - міфічне, релігійне, містичне, магічне,  

- художнє - не обмежене мистецтвом, але таке, що поєднує взагалі 

креативно-образне самовираження.  

Духовно-практичне знання накопичує, обробляє і поширює соціальний та 

пізнавальний досвід, даний в контексті людського світу і поза безпосереднім 

матеріальним виробництвом. Єдиним об'єктом цього знання виявляється процес і 

результати людської діяльності та спілкування. Основу (або джерело) відтворення 

духовно-практичного знання становить не тільки особисте спілкування, але й 

соціальні відносини людей. Основні форми і функції духовно-практичного знання 

- образний опис, нормування, цілепокладання та побудова ідеалів. Критерієм його 

прийнятності є узгодженість із системою суспільних відносин. Духовно-практичне 

знання вчить тому, як слід ставитися до світу, інших людей і до самого себе. Тому 

чи не центральним елементом цього типу знання виявляються формулювання і 

демонстрація узагальнених зразків поведінки і мислення, для чого обираються не 

абстрактно-понятійні засоби, а наочно-образні - легенда, притча, культове 

зображення, ритуальне дійство. 

Третій тип - теоретизоване знання [94,с.30] - виростає з діяльності 

дослідження. На думку автора, це знання, що існує в формах ідеології, філософії, 

теології, магії, науки. Дослідницька діяльність обмежена свідомо визначеною 

метою - виробництвом знання. 

Відзначимо, що у наведеній типології не представлене явно знання, яке 

Г.Щедровицький відносить до конструктивно-технічного. «Техне» як мистецтво 

знаходить своє відображення у духовно-практичному знанні, але далеко виходить 

за його окреслені межі. Останнє визначене як знання щодо ставлення людини до 

світу, тоді як головним предметом техніки та технології є створення штучних 

продуктів. Можна говорити про те, що це більш є предметом сутності, що 

визначена як практичне знання. Результатом техніки дійсно виступає практична 

ефективність створених речей та засобів їхнього виробництва, але у наведеному 

І.Касавіним практичне знання представлене більш як знання про «здійснення», 
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ніж про «створення». Окрім цього, технічне знання дійсно певною мірою 

передається невербальним шляхом, але його інформаційну базу складає саме 

документоване знання технічних та технологічних описів.  

Враховуючи наведене, можна говорити про те, що достатньо значний масив 

технічних і технологічних знань у наведеній типології «розчинено» і розподілено 

між представленими типами знань. Представлені як розподілені між духовно-

практичним і теоретичним також релігійне та міфічне знання, хоча, наприклад, 

для релігії такою підставою є різниця між відношенням людини до світу та 

сукупністю теологічних теоретичних конструктів, оскільки перше представляє 

віру, а друге виступає як атрибут пізнання, що у якості рушійної сили повинне 

мати сумнів. 

Певний концептуалізований погляд на типологію знань представлено у 

дисертаційній роботі І.Чорноморденка [211]. У авторефераті дисертації зокрема 

наведено наступне. 

1. Визначене тлумачення позанаукового знання як  вираження  

безпосередніх ментальних практик, які розкривають глибинні екзистенційні 

процеси  укоріненості людини в її життєвий простір, і,  базуючись на традиціях 

окремих етносів, окреслюють на рівні «архе» їх ідентичність. 

2. Доводиться, що позанаукове знання в логіко-гносеологічному плані – це 

висловлювання, що є диспозиційними предикатами і множина їх значень сягає від 

нуля до нескінченності; це і складає онтологію можливої безмежної кількості 

інтерпретацій цих знань. 

3. Вважається, що на відміну від наукових знань, які базуються на концепції 

об‘єктивності істини, позанаукові знання в своїй основі мають концепцію 

екзистенційної істини, яка базується на ідеї справедливості та бутті в істині. 

4. Автор вказує, що існує складна структура позанаукових знань, яку в 

загальному плані виражають  знання суб'єктивно-практичні та символічні 

об'єктивно-практичні. 
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5. В роботі обґрунтовується, що основними культуротворчими операторами 

позанаукового знання в сучасній раціоналізованій, технічно обумовленій 

цивілізації є  аналогія та метафора.  

6. Вважається, що позанаукові знання – це знання міфологічні, релігійні, 

мистецькі, магія, пам'ять, досвід, майстерність тощо. Зазначається,  що 

позанаукові знання  відкриті, їм притаманна багатокодовість смислів та значень. 

Для них характерною є нелінійність та поліфункціональність.  

7. Показується, що існуючі класифікації знань за предметною сферою, 

методами їх отримання, оформленням відповідною мовою (знакова, текстова, 

категоріально-семантична та праксеологічна структури) тощо безперечно є 

важливими, але водночас не презентують істотного в класах існуючих знань, а 

саме тому, що зазначені підстави поділу знань мають місце в усіх формах знань. В 

дисертації обґрунтовується положення про те, що існує передусім два основних 

класи знань: наукові і позанаукові.  

Наведений поділ знань на наш погляд не пояснює пізнання у техніко-

технологічному вимірі. Можна також говорити про те, що практико-методичні та 

професійні знання представлені як «досвід», тоді як «майстерність» - і діяльнісна 

і, навіть, «прихована»  форма усвідомлення професійних вмінь і навичок. Слід 

зазначити, що сьогодні як наукове, так і позанаукове пізнання представляють 

суттєві розбіжності норм, ознак та якостей, характерні  конфліктами у створенні та 

оцінках, а тому епістемологічна реальність вимагає більш уважного вивчення їх 

підкласів. 

Незважаючи на численні напрацювання людства щодо типів і видів знань та 

діяльності, дуже часто вони походять від типології інтелектуальних чеснот, 

запропонованих у роботах Аристотеля. 

Як відзначається у Книзі 6 «Нікомахової етики» Аристотеля [68,с.124], душа 

досягає істини завдяки п'яти чеснотам, а саме «техне» (мистецтву), 

«епістеме»(науці), «фронесис»(практичному розуму або розсудливості), 

«софія»(філософській мудрості) та «ноус» (інтуїтивному розуму). Поєднуючи 
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переклади Д.Росса [68] і Н.Брагінської [124], спробуємо надати інтерпретацію 

наведеного Аристотелем. 

Наукове знання [68,с.104] - доказове знання про необхідне і вічне. Наукове 

знання  не є знанням того, що може бути тим чи іншим. Об'єктом наукового 

знання є те, що має місце з необхідністю. Це знання вічне, бо речі, які мають місце 

з необхідністю, є вічними. 

Мистецтво [68,с.105] - знання про те, як робити речі. Відповідно до 

перекладу Н.Брагінської [124], усяке мистецтво має справу з виникненням, і бути 

майстерним значить розуміти, як виникає щось з речей, що можуть бути і не бути і 

чий початок у творці, а не у створюваному. Мистецтво не відноситься ні до того, 

що існує або виникає з необхідністю, ні до того, що існує або виникає природно, 

бо воно має початок свого існування і виникнення в собі самому. 

Практична мудрість [68,с.105-107] - знання про те, як забезпечити цілі 

людського життя. Маючим практичну мудрість (розсудливість) вважається той, 

хто здатен приймати вірні рішення для власного блага, однак не в особливих 

речах, а в цілому. Практична мудрість не може бути наукою чи мистецтвом; не 

наукою тому, що те, що робиться, може бути тим  чи іншим; не мистецтвом, тому 

що дії та створення – різні речі. Практична мудрість, таким чином, повинна бути 

обґрунтованим і істинним станом здатності діяти у напрямку доброго для людини. 

Інтуїтивний розум [68,с.107] - знання принципів, з яких походить наука. 

Перший принцип, з якого слідує те, що ми знаємо науково, не може бути об'єктом 

наукового знання, мистецтва або практичної мудрості; бо те, що може бути 

науково відоме може бути доведено, і мистецтво і практична мудрість мають 

справи з речами, які є змінними. Також ці перші принципи не є об'єктами 

філософської мудрості, тому що мудрецю у певних випадках треба 

використовувати докази. Якщо, таким чином, стан розуму завдяки якому ми 

маємо істину і ніколи не обманюємося щодо речей, які не можуть бути такими і 

інакшими або навіть можуть, це наука, розважливість, мудрість і розум і жодна з 

трьох здібностей (розсудливість, наука і мудрість) не може прийматися в 
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розрахунок в цьому випадку, залишається зробити висновок, що для перших  

принципів існує розум. 

Філософська мудрість [68,с.107-108] - поєднання інтуїтивного розуму і 

науки, вона повинна бути самою завершеною з форм знання. Мудра людина 

повинна не тільки знати, що випливає з перших принципів, але і також володіти 

істиною про перші принципи. Тому філософська мудрість повинна бути 

інтуїтивним розумом у поєднанні з науковими знаннями. Аристотель відзначає, 

що Анаксагор, Фалес та інші, такі як вони, мають філософську, а не практичну 

мудрість, тому що корисного для себе вони не знають, а знають речі дивовижні, 

чудові, складні та дивні, але не корисні та не  спрямовані на людське благо. 

Часто вважається [80], що Аристотель надає перевагу практичній мудрості, а 

тому приділяє їй значну увагу. Розглянемо більш уважно, як він описує 

«фронесис» у Книзі 6 «Нікомахової етики».  

Практична мудрість [68,с.108-109] має справу з людськими речами і з тим, 

про що можна приймати рішення. Але рішення приймаються не про незмінні речі, 

а про те, що може бути викликане дією, а остання переслідує благо. Практична 

мудрість пов'язана не лише із загальним - вона також повинна знати конкретне, бо 

той хто має досвід, більш обізнаний практично. При цьому знання конкретного 

має переваги. 

В той час як практична мудрість пов'язана з кінцевою конкретністю, що є 

об'єктом не наукового знання, а сприйняття - не сприйняття якості властивостей 

одного смислу, а сприйняття, схожого на те, за допомогою якого ми сприймаємо, 

що конкретна фігура перед нами – трикутник [68,с.110]. Розуміння і практична 

мудрість не те ж саме [68,с.112]. Для практичної мудрості важливе прийняття 

рішень, тому що її ціллю є те, що повинно бути зроблене або не буде зроблено. 

В моральній складовій душі є два типи чеснот: природна чеснота і чеснота в 

строгому сенсі слова, і серед цих остання включає в себе практичну мудрість. Ось 

чому деякі говорять, що всі чесноти є однією з форм практичної мудрості. Сократ 
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помилявся, думаючи, що всі чесноти є формами практичної мудрості, але він був 

правий вважаючи, що всі чесноти не можливі без практичної мудрості [68,с.116]. 

Відповідно до наведеного у перекладі Н.Брагінської [124] наприкінці Книги 

6,  як без розсудливості (практичної мудрості) так і без чесноти свідомий вибір не 

був би правильним, тому що друга визначає ціль, а перша дозволяє здійснити дії, 

що ведуть до неї. Але розсудливість не головніше (філософської) мудрості, так 

саме як лікування не головніше здоров'я. Розсудливість не використовує мудрість, 

а лише слідкує за тим, щоб остання виникала. 

Ідеї практичної мудрості Аристотеля тривалий час залишались осторонь 

магістральних шляхів розвитку пізнання, що пов'язувались головним чином з 

«епістеме» і «сціентіа», із науковим знанням закономірностей буття, що повинні 

бути незмінними з необхідністю. Потужний розвиток у виді техніки і технологій 

отримало «техне», що у якості «арт» має самостійний шлях – артефакти важкої 

індустрії наша повсякденна свідомість природно відокремлює від тонких мистецтв 

творіння образів; матеріальність штучних технічних засобів далека від духовно-

ціннісних конструктів художньо-образного сприйняття світу. У цих реальностях 

матеріального і духовного, практичній мудрості «фронесис» достатньо складно 

було набути ознак концепції виробництва знань, але проникнення науки в 

соціогуманітарну сферу довело її обмеження та відродило потребу у вирішенні 

численних завдань практики не в узагальненій формі закономірностей, а як 

конкретного та людиновимірного. 

Фронетичні дослідження планування, що запроваджені Б.Флівбергом 

[80,с.284], - це підхід до вивчення планування, заснований на сучасній 

інтерпретації класичної грецької концепції «фронесис», що перекладається як 

практична мудрість, практичне судження, здоровий глузд, або розсудливість. 

Відомі й інші дослідження планування, що були зосереджені на практичних 

рішеннях і містять елементи «фронесис» у цьому сенсі. Флівберг вказує у 

зазначеній роботі, що він у своїх дослідженнях виходив з концепції «фронесис», 
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яка  добре відображає аспекти цінностей, і додав до цього концепцію влади, що, 

на його погляд, було доцільним для вирішення його завдань.  

За Б.Флівбергом [80,с.302], зосередивши увагу на практиці, дослідники 

фронетичного планування проблематизують прийняті за належне «істини» щодо 

прогресивної та раціональної обіцянки планування. Дослідники фронетичного 

планування переглядають ці істини в контексті влади для того, щоб зрозуміти, хто 

виграє і хто втрачає, а також як все може бути зроблено по-іншому. Фронетичні 

дослідження можуть здійснюватись різними шляхами, але вони відповідатимуть 

запропонованій концепції, якщо вони будуть ефективно сприяти обговоренням, 

формувати судження і практичні дії по відношенню до влади і цінностей, і поки 

вони відповідатимуть чотирьом ціннісно-раціональним питанням на основі 

«фронесис»: (1) Куди ми йдемо у плануванні? (2) Хто виграє і хто програє, і які 

механізми влади? (3) Чи є такий розвиток подій бажаним? (4) Що, якщо треба, ми 

повинні робити для цього? Центральне завдання фронетичних досліджень 

планування - навести конкретні приклади і докладні описи того, яким чином влада 

і цінності працюють у сфері планування, з якими наслідками і для кого, та 

підказати, як стосунки влади і цінностей можуть бути змінені.  

Результатом фронетичного дослідження планування є прагматично 

врегульована інтерпретація практики, що вивчається. Інтерпретація не вимагає від 

дослідника погодитись з повсякденним уявленням діючих осіб і не вимагає 

відкриття якогось глибокого сенсу практики. Ці дослідження дають тлумачення, 

але вони ні повсякденні, ні глибоко герменевтичні, не спрямовані на створення 

теорії або універсального методу. Фронетичні дослідження є аналітичним 

проектом, але не теоретичним і не методологічним. Вони вивчають існуючі 

практики та історичні обставини, щоб знайти шляхи для адекватних дій. Робота 

дослідників полягає в уточненні і розмірковуванні щодо проблем, можливостей та 

ризиків, а також у визначенні, як все могло бути зроблено по-іншому. Все це 

здійснюється з повним усвідомленням, що остаточна відповідь на ці питання або 

навіть єдина версія того, що запитується,  не може бути знайдена. Метою менш  є 
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теорія планування і більше дебати про це і розвиток ремесла для ситуативного, 

контекстуалізованого дослідження щодо практики планування та владних 

відносин, які визначають такі практики. 

Б.Флівберг вказує, що Аристотель є переважно філософом «фронесис» - 

інтелектуальної чесноти, здатної забезпечити здійснення заходів, які можуть 

розглядатись як добрі для людини. «Фронесис» стосується цінностей і виходить за 

рамки аналітичних наукових знань «епістеме» і технічних знань «техне». Як 

зазначається, концепція практичної мудрості забезпечує прийняття «віртуозних» 

соціальних рішень. Стверджується, що концепція та знання «фронесис» зазвичай 

залучаються практикою планування [80,с.285], і тому спроби редукції досліджень 

планування на основі «епістеме» і «техне» або намагання зрозуміти практики 

планування на їх основі виявлялись помилковими. Флівберг підкреслює 

важливість «фронесис» як засіб, за допомогою якого інструментальна 

раціональність врівноважується ціннісною раціональністю. Він згадує, що за 

Аристотелем та М.Вебером балансування інструментальної раціональності 

ціннісною має вирішальне значення для життєздатності будь-якої громадської 

організації, від родини до держави. Підкреслюється, що грецьке «фронесис» не 

отримало сучасного аналогу, а тому Б.Флівберг використовує поняття 

фронетичних досліджень. 

Б.Флівберг відзначає: людина, що володіє практичною мудрістю [80,с.287], 

має знання, як управляти в кожних конкретних обставинах, що ніколи не можуть 

бути прирівняні або зведені до знань загальних істин про управління. «Фронесис» 

є смислом або мовчазною майстерністю здійснення етичної практики, а не певного 

роду науки. Для Аристотеля, раціональні люди керуються смислом належного 

порядку, а це почуття не може бути сформульоване в термінах теоретичних аксіом 

і засновується на практичній мудрості. «Фронесис» співвідноситься з практикою 

як інтелектуальною діяльністю [80,с.288], практична мудрість є змінною і не може 

бути втілена  в універсальних правилах, у конкретних випадках. Ця чеснота, як і 
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тип знань, вимагає досвіду, взаємодії між загальним і конкретним, потребує 

обговорення, судження і вибору. 

Відзначимо, розроблення та застосування концепції фронетичних 

досліджень у плануванні та інших  сферах  практик значною мірою здійснюється 

на базі дослідницьких лабораторій університетів. Б.Флівберг зазначає, що в 

області ділового адміністрування та управління деякі з кращих шкіл, такі як і 

Гарвардська школа бізнесу, зрозуміли важливість конкретного як більш важливого 

за правила і підкреслили важливість покладення в основу випадків для 

практичного навчання. Такі школи можна назвати аристотелівськими, в той час як 

школи теорій і правил можна назвати платонівськими. На думку Флівберга 

[80,с.288], більш потрібні аристотелівські школи планування. Роботи у цьому 

напрямі ведуться у школі бізнесу Оксфордського університету, у 

Массачусетському технологічному інституті, у Корнельскому університеті, в 

університетах Ньюкасла, Шеффілда та Ольборга. 

Він також відзначає, що існують ідеї щодо поєднання «техне» і «фронесис» 

у їх певному розвитку, а також спроби зробити практичну мудрість епістемічною. 

У другому випадку шлях пролягає через створення теорії судження та досвіду, але 

прихильники цього розуміють, що норми науковості вимагатимуть позбавлення 

залежності теорій від контексту, а протилежне межує з релятивізмом. 

До речі, згадаємо, що автори концепції «Mode 2» [57] безпосередньо 

говорять про врахування у дослідженнях контексту застосування, при цьому 

вважають свою концепцію співмірною з наукою, її «переглядом». Більш того, 

концепції «фронесис» і «Mode 2» мають, на наш погляд, багато спільного: 

спрямованість на конкретне та залежність від контексту, практичну орієнтованість 

та співвіднесеність із соціальною реальністю, орієнтованість на проблеми і все 

інше, що з цього випливає щодо організації робіт та експертизи. Але фронетичні 

дослідження окреслені їх авторами як такі, що не тільки не претендують на 

підміну науковості, а свідомо розмежовуються з наукою і технікою. На наш 

погляд, у цьому питанні важливим є усвідомлення руху дослідження на основі 
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проблематизації практичних завдань, а тому позиція «фронетичних» дослідників 

щодо їх розмежування з наукою виглядає більш обґрунтованою. Так, Б.Флівберг 

вказує [80,с.289], що наука займається саме експлікацією універсалій, і навіть 

якщо це не так, конвенційна мудрість полягає у тому, що не можна узагальнювати 

окремий випадок (в усякому випадку, тривіально). Крім того, відповідно до 

канону, кінцева мета науки – створення теорії, що не визначається як завдання 

фронетичних досліджень. 

Відзначимо, що остання теза не виглядає переконливою, тому що будь-яке 

дослідження має на меті передбачення, а воно може бути побудоване виключно на 

мисленому перенесенні загального або конкретного у майбутнє, де останньому 

складно знайти переконливу підставу. Намагання фронетичного дослідження бути 

вдалою основою проекту майбутнього на підставі конкретного не долає 

потенційно непередбачуваного, але й хибне узагальнення не веде до справжньої 

науки. Фронетичному досліднику залишається перенести у майбутнє конкретне як 

очікуване. Але якщо узагальнення з тих чи інших причин неможливе, а наведене 

робиться свідомо і максимально обґрунтовано, то метаопис фронетичного 

дослідження можна вважати і методологічно визначеним, і науковим. Вчення 

щодо фронетичних досліджень, незважаючи на конкретність предмету останніх, 

можна вважати епістемологічно та методологічно обґрунтованим на 

загальнонауковому рівні. 

Ідеї «фронесис» Аристотеля опановують певні позиції в концепціях 

економіки та суспільства знань, зокрема знайшли застосування у менеджменті 

знань фірм та представлені у публікації японських і американських авторів. 

Підставою для цього є те, що середовищем, яке поєднує науку і техніку, є 

соціальна реальність та професійна спільнота, а діяльність фірм потребує 

об'єднавчих ідей, що засновуються на людських цінностях. Достатньо відомими у 

цьому плані стали роботи І.Нонака із співавторами.  Як відзначають І.Нонака та 

Р.Тояма [81,с.373], незважаючи на «раціональні» зусилля, неможливо повністю 

виключити суб'єктивність з планування та здійснення стратегії. Із посиланням на 
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роботу Б.Флівберга, ці автори зазначають, що соціальна наука не може бути 

звільнена від суб'єктивних чинників, оскільки вона має справу з питаннями про 

суб'єктивність, такими, як цінності, контексти і влада. Наука управління  [81,с.374]  

не є винятком.  

І.Нонака та Р.Тояма  розглядають «фронесис» як здатність визначати і 

здійснювати кращу дію в конкретній ситуації, щоб служити загальному благу 

[81,с.378]. «Фронесис» для них - це високоякісне особистісне знання, що отримане 

з практичного досвіду, що дозволяє зробити розсудливе рішення і здійснювати дії, 

які відповідають кожній ситуації, керуючись цінностями і етикою. Практична 

мудрість здобувається за допомогою зусиль майстерності, яка робить людину 

доброчесним ремісником. 

Оцінюючи аспекти виробництва різних знань, ці автори вказують [81,с.378], 

що «техне» – знання того, як добре зробити автомобіль, а «фронесис» – це знання 

того, що таке добрий автомобіль (оціночне судження), і як спробувати побудувати 

таку машину. Компанія не може вижити лише застосовуючи «техне», тому що 

незалежно від того, наскільки добре компанія може зробити машину, якщо вона не 

є «доброю», «гарною», це не має сенсу. Наука не може відповісти на питання про 

те, що таке хороший автомобіль, тому що це стосується  суб'єктивних цінностей, 

людини, що його використовує. Це значення не може бути універсальною  

істиною, оскільки вона залежить від контексту і безперервно змінюється. За 

допомогою «фронесис» як об'єднавчого елементу можна пояснити практичні, 

суб'єктивні та утворюючі майбутнє аспекти динамічного процесу створення 

стратегії та функціонування компанії, що виробляє знання. 

Автори роботи стверджують [81,с.379], що концепція «фронесис» в 

контексті створення компанії визначає наступні шість положень: (1) здатність 

робити судження щодо «доброго»; (2) здатність поширювати контекст на інших, 

щоб створити спільний простір знання, який автори називають «ба»; (3) здатність 

схоплювати суть конкретних ситуацій та речей; (4)здатність до перетворення 

конкретного на універсальне і навпаки за допомогою мови / концепції / дискурсу; 
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(5) здатність використовувати будь-які необхідні політичні засоби і реалізувати 

концепції загального блага; (6) здатність сприяти «фронесис» у інших для 

створення стійкої організації. 

Д.Вільям у роботі «Що повинні освітні дослідження робити і як вони 

повинні це робити?» зазначає [212,с.432-433], що майже з появлення в якості 

окремої області пізнання, освітні дослідження  піддавалися критиці за відсутність 

співвіднесення з практикою. Урок, який ми маємо, полягає у тому, що те, що ми 

можемо дізнатися з науково відокремленого підходу, який підкреслює аналітичне, 

теоретичне, універсальне, інтелектуальне, забезпечує тільки частину справи. 

Науково відокремлена оцінка є частковою в обох значеннях цього слова, вона 

забезпечує лише часткове уявлення. І що більш важливо, це картина, яка 

насправді вводить в оману. Замість того, щоб обмежувати підприємство освітніх 

досліджень в гонитві за «знанням» у смислі колекції предметів і розвитком теорій, 

здається, що більш відповідним був би фокус на діях. Головний аргумент - заклик 

до зміни у фокусі досліджень в галузі освіти від того, що правильно, на те, що 

добре, повторюючи аргументи Б.Флівберга [80,с.434]. 

Незважаючи на те, що практична мудрість має актуальність лише якщо не 

існує універсальної істини, це не означає, що для неї відсутні загальні принципи 

[80,с.435]. «Фронесис» є практичною  мудрістю діяти добре на основі успішної 

інтеграції загальних принципів з докладним розглядом специфіки конкретного 

випадку. Хоча основна інтелектуальна чеснота вимагає від традиційного 

дослідника освіти бути  ближче всього до «епістеме», а експерт практик 

демонструє «техне», вчитель-дослідник виходить за це надбанням «фронесис». Це 

вимагає знання загального надбання з дослідницької освітньої літератури, але й 

вимагає вміння інтерпретувати ці загальні принципи в світлі конкретних умов 

практики. 

Розглядаючи питання застосування поняття практичної мудрості у 

дослідженнях професійної практики та освіти, Е.Кінселла і А.Пітмен вказують 

[213], що численні вчені закликали до відновлення уваги до «фронесис» з різних 
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причин, таких як активізація концепції в рамках професії, зміна концепції 

професійних знань і навіть перероблення концепції соціальної науки. 

Що повинне бути відновлене і що повинне бути додано до концепції 

Аристотеля, щоб вона відповідала вимогам сучасності? Серед аспектів, які 

наводить Ф.Еллет [213,с.3], відзначимо, що «фронесис» зазвичай включає в себе 

судження, що є розважливими, часто не детермінованими. «Фронесис» є типова 

соціальна практика, що має бути пов'язана з внутрішні благами і перевагами, 

зазвичай стосується складної взаємодії між загальним і практичним. 

Е.Кінселла представляє шість критеріїв [213,с.4], які можуть розглядатися як 

корисні в орієнтації практиків щодо «фронетичних» або мудрих рішень в 

професійній практиці: прагматична корисність, переконливість, естетичний 

заклик, етичні міркування, перетворювальний потенціал, і діалогічна 

інтерсуб'єктивність. 

A.Пітмен розглядає виклики прийняття «фронесис» [213,с.8], в тому числі як 

практичної мудрості і професійного судження, у практичних контекстах, в яких 

фахівці мають численні і часто суперечливі області правил, до яких вони 

залучаються до відповідальності. Професійна практика має місце в соціальному та 

політичному контексті, який розташовано географічно і в часі. Пітмен підкреслює 

ситуаційність практики в своїх інституціональних та ідеологічних контекстах, в 

епоху, коли дискурси відповідальності охопили професійну діяльність. Він 

представляє припущення про професійні знання у професії вчителя для перевірки 

того, яким чином різні механізми відповідальності створюють напруженість для 

фахівців-практиків і потенційно працюють проти зусиль у напрямку «фронесис». 

А.Пітмен вказує, що існує небезпека в закликах до «фронесис» і визначення 

практиків відповідальними за практичну мудрість в контекстах, які можуть не 

підтримувати її. Практикуючі можуть зіткнутися з подвійною проблемою, їх 

будуть звинувачувати у недостатності представництва на особистісному рівні, 

коли питання можуть дійсно бути структурні і системні. Це підкреслює нагальну 

необхідність розглянути заклики до «фронесис» в світлі того, що С.Кемміс назвав 
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екстра-індивідуальними особливостями практики, в тому числі соціальними, 

культурними, матеріально-економічними, дискурсивними та політичними.  

Е.Кінселла і А.Пітмен наводять міркування С.Keмміса про те [213,с.8-9], що 

заклики до «фронесис» можна розглядати як відповідь на відсутність сьогодні 

мислення і міркувань про професійну діяльність. Він описує цей недолік як 

«негативний простір» і припускає, що практична мудрість може розглядатися в 

якості заповнювача для «чогось більшого», що ми шукаємо в наших роздумах про 

практику фахівців. Кемміс припускає, що наше прагнення до «фронесис» 

насправді є прагнення до чогось ще, прагнення для практики. 

Де саме знаходиться концептуальна лінія в цих двох вимірах - є предметом 

дискусії. У контексті професійної практики, «фронесис» може бути трохи більше 

орієнтована в бік думки щодо морального зобов'язання, в той час як практика 

може бути більш орієнтована на морально скоєні дії, але межі між ними 

виявляються невизначеними. Схоже, що і «фронесис», і «праксис» бажані у 

морально зобов'язаній практиці. Це піднімає питання, що стосуються різних 

концепцій і «фронесис», і практики; поточна робота «ворушить» розмежування і 

перекриття між цими двома поняттями і наслідки для професійної практики є 

обов'язковою умовою. Вказується, що різні автори дотримуються різних поглядів 

на ці концептуальні межі, які досі не сформульована в остаточному шляху, вони 

розмиті. 

Е.Кінселла і А.Пітмен підкреслюють [213,с.10], що всі три типи знань – 

«епістеме», «техне» і «фронесис» - необхідні для професійної практики. Криза, як 

ми бачимо, полягає у тому, що «епістеме» і «техне» є привілейованими, а 

применшення ролі «фронесис» погіршує роботу, яку фахівці прагнуть зробити. 

У підсумку можна зазначити, що рухаючись уздовж спектру практичних 

знань і діяльностей, що містять спільні регіони з науковим і технічним знанням, 

але не представляють їх, ми спостерігаємо: 
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- повсякденно-практичне знання, яке представляє досвід буття людини у 

світі та форми діяльності, що спрямовані на забезпечення  її первинних потреб; 

сюди ж відносяться знання щодо спілкування у локальних колективах; 

- практико-професійне знання, яке розширює повсякденне у напрямку 

оволодіння людьми конкретними професіями, що характеризується виникненням 

фахівців, майстрів своєї справи; 

- як для повсякденно-практичного, так і для професійно-практичного знання 

наступним кроком розвитку виступає практико-методичне знання, що 

представлене, з одного боку, в описовому плані, систематизованими даними, 

списками тощо, а з іншого, у розпорядчому плані - регламентами, нормами, 

нормативами суспільного буття та професійними вимогами, профілями 

компетенцій тощо;  

- чеснота «фронесис» представляє фронетичне знання, що поглинає 

визначене І.Касавіним духовно-практичне та не обмежується ставленням людини 

до світу, а наповнює цінностями, цілями та змістом практико-методичне знання і 

практичну діяльність. 

Завдяки накопичуванню й впорядкуванню інформації та знань у спектрі від 

даних до преднауки, розвинуті регіони практико-методичного знання можуть 

утворювати основу не лише професійних практик, а й транспрофесійних та 

міждисциплінарних виробництв знань, зокрема подібних до того, що визначене 

концепцією «Mode 2». 

Повсякденно-практичне знання завжди було й залишається первинним 

базисом, джерелом і середовищем, з якого походять і у якому знаходяться п'ять 

інтелектуальних чеснот Аристотеля. При цьому тривалий розвиток науки і 

технології, поєднаний практичною мудрістю «фронесис», стає знанієво-

діяльнісною матрицею суспільств і економік знань, у яких наукова, техніко-

технологічна, практико-методична складові та їх суміші типу «Mode 2» постають 

як суміжні та окремі виробництва знань.   
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3.5. Підсумки 

 

Аналіз проблематики фундаментальних і прикладних досліджень дає 

підстави вважати, що їх розмежування  не має чітко визначених критеріїв, якщо не 

враховувати, що під прикладними дослідженнями розуміється декілька версій 

наукового і, навіть, ненаукового пізнання. Перша, наближена до 

фундаментального природничо-наукового пізнання, спрямовується на 

дослідження законів, закономірностей та механізмів природи. У процесі 

досліджень в межах цієї версії або підвиду пізнання вчені відносять свої теорії до 

речей, що існують в об'єктивній реальності, дійсності. Вони орієнтуються на 

наявні напрацювання, що належать до корпусу науки. Це пізнання не має суттєвих 

епістемологічних і методологічних розбіжностей з фундаментальними 

дослідженнями і утворює з ними спільний корпус наукового знання. 

Друга версія або підвид прикладного наукового пізнання також 

спрямовується на дослідження законів, закономірностей та механізмів, тобто 

відповідає цілям та раціональності науки. Але це пізнання співвідноситься як з 

дійсністю, так і з соціальною реальністю. Цей підвид більш відрізняється від 

фундаментальних досліджень і продукує як теоретичне, так і методичне знання 

для суспільних практик. 

Третя версія прикладного пізнання більш спрямовується на контекст 

застосування, ніж на закономірності, безпосередньо продукує прикладні методики 

та регламенти, прикладні розробки. Ці дослідження повністю обслуговують аналіз 

та розвиток соціальної реальності та її підвидів, професійних практик. Ця версія 

пізнання значною мірою співпадає з ідеями виробництва знань «Mode 2», 

виходить не так із дисциплін, як із практик, може не вимагати спеціального 

експертного середовища «агори», а орієнтуватись як на учених у певній сфері 

знань, так і фахівців відповідної суспільної практики. 

Фундаментальне пізнання також не є незаперечно монолітним, особливо що 

стосується співвідношення ненового знання та результатів з переднього краю 
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досліджень. Тут існують різні міркування стосовно інноваційності, 

продуктивності та репродуктивності знань. Традиційне поняття «наукова новизна» 

виявляється таким, що продукує конфлікт між сталими теоріями науки та новими 

результатами, які, до речі, не обов'язково стають науковими. Виявляється, що 

навіть концепт фундаментальної науки не несе непроблематичний зміст з точки 

зору обґрунтування доцільності її фінансової та організаційної підтримки, а кожен 

раз потребує додаткових уточнень. 

Концепція постакадемічного  пізнання  визначає його у соціальному 

контексті, при цьому найбільш епістемологічно суттєвими серед норм «PLACE» є 

спрямованість на практичні цілі та орієнтація на локальні проблеми. Така 

спрямованість характеризує постакадемічну науку як прикладне пізнання, що 

збагачене соціально-економічними нормами, які визначають контекст виробництва 

наукових і науково-прикладних результатів, але не утворюють принципово нової 

епістеміко-методологічної сутності.  

Визначення виробництва знань «Mode 2» виступає як плідний крок щодо 

встановлення норм та ознак фактично існуючої форми пізнання, але такої, що 

переосмислена авторами його концепції у певному вимірі сучасної соціально-

економічної реальності. Найбільш важливою характеристикою цього типу 

пізнання, на наш погляд, є орієнтація на здійснення досліджень в контексті 

застосування. Автори визначають це як свідомий відхід від орієнтації на 

дослідження закономірностей на основі ідеалізацій та абстракцій.  

На наш погляд, якщо відмова від пізнання закономірностей на користь 

більш точного врахування контексту дійсно може мати місце як певний підхід, то 

позбавлення дослідження таких форм як модель, узагальнення, типізація, а в їх 

розвитку – й абстракція та ідеалізація, - викликає сумнів. Людське пізнання оперує 

не речами світу, а феноменами, що вже на рівні сприйняття є абстракціями, а 

потім усвідомлюються як моделі незалежно від того, як ми до цього ставимось. 

Установка щодо орієнтації на контекст застосування характеризує «Mode 2» як 

прикладне знання, подальше (орієнтація на проблеми, міждисциплінарність) 
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виступає як  уточнення підходу, визначення прикладного пізнання  більш вузької 

версії. 

За формою, відмова для виробництва знань «Mode 2» від дослідження 

закономірностей на користь максимального врахування контексту застосування 

виглядає як вихід за межі наукового пізнання. Виникає запитання: чи треба 

поширювати визначення ознак наукового пізнання таким чином, щоб вважати 

запропоноване виробництво знань науковим? Можливо, існують соціально-

політичні та організаційні причини, за якими будь-яке корисне пізнання світу «як 

він є» слід відносити до наукового, тобто сформувати «широке тлумачення» 

науки. Але з точки зору усвідомлення окремих ознак певної системи пізнання, 

визначення її місця серед інших для більш акцентованого забезпечення та 

стимулювання, а також адекватного та оптимального використання, «Mode 2» 

може бути доцільним розглядати як прикладне ненаукове знання.  

Інша справа у тім, що встановлення для практично орієнтованого 

виробництва знань системи жорстких регламентів має більш характер утворення 

та усвідомлення його образу і головних ознак, ніж реальних меж.  

Головне поле запропонованого виробництва знань – як техніка і технології, 

так і суспільні практики та соціогуманітарна сфера. Можна очікувати успіху 

«Mode 2» там, де для досліджень більше значення має представлення об'єктів у 

соціальній реальності, ніж реальності природи. Разом із тим, навряд чи зазначене 

виробництво знань не буде користуватись результатами наукового пізнання та у 

свою чергу не впливатиме на науку. 

Слід відзначити, що достатньо традиційні дослідження єдності та 

розмежування науки, техніки і технологій продовжують цікавити фахову 

спільноту та менеджерів виробництва, оскільки наведені види діяльності та 

пізнання розширюються та постійно перетинаються, хоча й залишаються різними 

на позиціях протиставлень «знання – артефакти» та «істинність – корисність». На 

наш погляд, поєднувати прикладні наукові дослідження та прикладні розробки є 

на сьогодні як епістемологічно невиправданим, так і організаційно-політично 
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недоцільним. Саме ускладнення предметів діяльності та розвиток суспільства все 

більше вимагає спеціалізації та професіоналізму, а не підходів, за якими вчений 

повинен ставати не лише викладачем, а й розробником, виробником та 

підприємцем. 

Розвиток суспільних практик та соціальної сфери несумнівно виступає 

рушійною силою щодо формування професійно-практичних систем пізнання, 

серед яких опановують належне місце фронетичні дослідження та менеджмент 

знань на засадах практичної мудрості. Важливим сьогодні є формування та 

визначення складових спектру практичних знань – повсякденно-практичного, 

професійно-практичного, практико-методичного, духовно-практичного та 

«фронесис». Останнє постає як у його реальному, так і дещо містичному образі, 

але і практичний спосіб мислення, і його досконалість – практична мудрість – 

охоплюють всі інші типи та види пізнання, оскільки виступають когнітивним 

виміром повсякденного буття та життєвого світу. 

Дуже важливим для сприяння розвитку систем пізнання та досліджень є 

розмежування практико-професійного і практико-методичного знання з науковим. 

Причин цьому декілька. По-перше, практико-методичне знання тривалий час не 

було представлене у дослідженнях як достатньо цінна для людства форма 

інтелектуального надбання. Практико-професійне пізнання через споріднену 

версію – професійно-технічне знання – та завдяки потребам розвитку професій 

фактично усвідомлювалось як корисне. Що стосується практико-методичного 

знання, то воно виступало як послаблена версія науково-методичного знання, яке, 

головним чином, пов'язувалось із педагогічною практикою. Разом із тим, 

достатньо очевидно, що сьогодні виробництво методично опрацьованого знання є 

важливим аспектом буття та діяльності людини, навіть якщо це знання не 

засновано безпосередньо на встановлених законах природи та суспільства. 

Людство потребує нормативно-правових і розпорядчих документів, визначених 

норм, регламентів, достовірних даних, корисної та якісної інформації, що є 

перевіреними, впорядкованими, класифікованими і доступними. 
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Слід вважати реалією, що суспільства та економіки знань формуються не 

лише на базі науки і технологій, а на більш широкій знанієво-діяльнісній основі. 

При цьому, важливе місце тут все більш опановують різні версії практичних 

знань, «практичної мудрості». 

Завдання університетів у цьому контексті – не лише бути виробниками 

широкого спектру знань, а й здійснювати це усвідомлено та ефективно. 
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РОЗДІЛ IV. Науково-педагогічні виробництва знань в університеті 

 

4.1. Епістеміко-методологічні засади 

 

Напрацьоване у розділах 2 і 3 нашої роботи дає можливість уточнити 

епістемологічні та методологічні засади організації наукових видів діяльності в 

університетах та визначити аспекти функціонування у них суміжних з наукою 

виробництв знань та форм пізнання. 

Корисну знанієво-діяльнісну «матрицю» для уточнення епістеміко-

методологічних засад являє собою текст Статті 1 Закону України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність» [39], що містить визначення наукової та споріднених 

діяльностей, а також інших базових положень. 

Стаття 1 цього закону починається з визначення наукової діяльності як 

відправного поняття, основного предмету цього нормативно-правового 

документу, а можливо ще й віддаючи данину діяльнісному підходу, що панував у 

методології радянських республік.  

Це визначення полягає у наступному: 

«наукова діяльність - інтелектуальна творча діяльність, спрямована на 

одержання і використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні 

та прикладні наукові дослідження».  

Головною ознакою наукової діяльності виступає її спрямованість на 

одержання та використання нових знань. Як вже відзначалось раніше, суттєвим 

моментом тут є, перш за все, віднесення наукової діяльності до нових «знань» 

взагалі. На наш погляд, слід говорити про те, що результатом досліджень є знання, 

а результатом наукових досліджень – наукові. Тоді у Статті 1 Закону доцільно 

було б визначити поняття наукових знань як базової аксіоми нормативно-правової 

системи, що встановлюється цим документом. 

Можливо, наведене у нашій роботі визначення наукового знання виглядає 

громіздким, містить багато термінів, що потребують додаткових пояснень, а тому 
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не зовсім відповідає характеру визначень, що наводяться у нормативно-правових 

актах, зокрема у згаданому законі. Наше визначення містить поняття, що більш 

характерні для загальнонаукового рівня методології та пізнання, а не практико-

методичного рівня, як бажаного для нормативно-правових документів. Згадаємо, 

що воно полягає у наступному. 

Наукове знання має на меті усвідомлення сьогодення і минулого та 

передбачення майбутнього, для чого це знання утворюється, головним чином, як 

сукупність теорій, що представляють опис та пояснення законів, 

закономірностей і механізмів природи, суспільства, мислення та їх взаємозв'язку.   

Однак відзначимо, що наукове знання виконує не тільки специфічну, а й 

загальну функцію пізнання, відповідно до якої воно містить описи та пояснення 

того, «як світ є» у його речах та їх взаємодії. 

Наукове знання характеризується якостями, за якими воно: 

- теоретизоване, абстрактне, ідеалізоване та модельне; 

- інтерсуб'єктивне, спрямоване на опис об'єктів і предметів дослідження; 

- гіпотетичне, незавершене, але достатньо доведене індуктивно та/або 

дедуктивно; 

- приблизно істинне у розумінні істини як відповідності опису його 

предмету; 

- емпірично адекватне, що забезпечується експериментально 

відтворюваністю, можливістю дослідної перевірки, верифікацією та 

фальсифікацією; 

- головним чином несуперечливе, системне та когерентне. 

Дійсно, поняття «інтерсуб'єктивне», «когерентне» та ряд інших потребують 

пояснень при застосуванні на методичному рівні.  Так, інтерсуб'єктивність 

наукових знань на практико-методичному рівні можна представити як 

відстороненість від суб'єктивної думки окремого вченого, інтерсуб'єктивна позиція 

підтримується багатьма фахівцями. Інтерсуб'єктивність певною мірою представляє 

об'єктивне, але не досягає його. Під когерентністю можна розуміти узгодженість, 



 300 

пов'язаність певного фрагменту із загалом наукових знань [154,с.620], при цьому 

ця узгодженість набуває характеру єдності, що відповідає цілісності описуваного 

світу.  

Оскільки таке складне поняття як «наукове знання» спирається на інші 

поняття та судження, які не є тривіальними експлікаціями повсякденного 

людського досвіду, доводиться або погодитись на популяризовану версію 

філософських визначень, або встановлювати межу смислів понять, що породжують 

одне одного до нескінченності. На наш погляд, на практико-методичному рівні 

можна скористуватись першим. 

Слід також зазначити, що наукова діяльність має на меті два результати: 

пізнання світу і створення відповідних знань, при цьому йдеться про суспільний, 

соціальний ефект діяльності, у якій створення знань не обов'язково тотожне 

пізнанню, оскільки останнє вимагає ще й усвідомлення, розуміння. Навряд чи 

варто також представляти у визначенні наукової діяльності один з варіантів 

вирішення спору, чи є знання виключно сутністю, що належить розуму та 

свідомості, або це структурована,  переконлива достовірна істинна інформація, що 

може передаватись від людини до людини безпосередньо чи опосередковано. 

Згадаємо також, що пізнання світу може здійснюватись не тільки на основі науки. 

Тепер можна повернутись до визначення наукової діяльності за допомогою 

поняття наукового знання і визначити у спрощеному вигляді наступне. 

Науковою є діяльність зі створення наукових знань та пізнання на цій основі 

світу. 

Чому виключено «впровадження» та «нових»? Тому що впровадження – це 

вже інша діяльність: ринкове просування, введення у дію та забезпечення 

використання наукових знань тощо. Наприклад, складовою впровадження може 

бути продаж наукових монографій, а самим впровадженням – здійснення 

практичної діяльності ненауковцем на основі вивченого наукового матеріалу. 

Очевидно, наукова діяльність не розповсюджується на практика і він у процесі 

використання знань не стає вченим у смислі Статті 1 Закону. 
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Що стосується виключення «нових», то, по-перше, «старі» не створюються. 

А по-друге, існує тонкий момент щодо того, чи є науковою діяльністю 

реконструкція наявного знання, відтворення вже зробленого експерименту іншим 

вченим, оцінка дії давно відомого закону природи у новому контексті, його 

переформулювання. «Наукова новизна» - оцінка того, що є бажаним результатом 

наукової роботи, але у корпус науки потрапляє скоріше не нове у мить його 

утворення, а доведене, обґрунтоване та перевірене. На наш погляд, «створення 

наукових знань» саме і представляє цей процес та діяльність. 

Відповідно до визначеного у Статті 1 Закону, фундаментальні і прикладні 

дослідження є основними формами наукової діяльності. Це означає, що наукова 

діяльність передає фундаментальним і прикладним дослідженням норму щодо 

створення наукових знань,  а через визначення цих досліджень сама діяльність 

набуває більш повного розкриття. 

Нагадаємо ці визначення. 

У Статті 1 Закону: 

«фундаментальні наукові дослідження - наукова теоретична та (або) 

експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про 

закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язку;  

прикладні наукові дослідження - наукова діяльність, спрямована на 

одержання нових знань, що можуть бути використані для практичних цілей». 

У Керівництві Фраскаті [116,с.30] наведено наступне (перекладемо так, щоб 

зберегти основний смисл): 

«Базові дослідження є експериментальна або теоретична робота, проведена в 

першу чергу для здобуття нових знань з основ феноменів і спостережуваних 

фактів, не маючи на увазі будь-якого конкретного застосування або використання. 

Прикладні дослідження є також оригінальною розвідкою, проведеною з 

метою набуття нових знань. Вони, однак, спрямовані в першу чергу на досягнення 

конкретної практичної мети чи завдання». 
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Відзначимо, що «закономірності» та «основи феноменів і спостережуваних 

фактів» - далеко не одне й теж саме. Поняття «феномен», як відзначалося у різних 

філософських феноменологіях, багатозначне і не  тотожне поняттю явища. 

Згадаємо, що у К.Мамардашвілі воно пов'язується із сутностями-кентаврами [155], 

які представляють і мислення, і світ. На наш погляд, смисл того, що ми розуміємо 

під закономірностями та законами, більш підходить до визначення 

фундаментальних досліджень. Окрім цього, пошук закономірного вже визначено 

як мету наукової діяльності. У визначенні також слід вказати, що фундаментальні 

дослідження не передбачають створення знань для суспільних практик, але за 

певним зрозумілим виключенням. Також, не існує розбіжностей у науковій 

спільноті щодо того, що фундаментальні (базові) дослідження – термін, 

традиційний для опису науки. 

Фундаментальне наукове дослідження стосується базису науки, але не 

дорівнює філософському дослідженню, яке також, як правило, фундаментальне. 

Якщо наука центрується [132,с.212] на законах та закономірностях, то до її 

фундаментальної складової належать також знання щодо засад буття, але не 

філософських категорій чи світу в цілому, а речей у ньому. 

Фундаментальні дослідження спрямовуються також на опис та пояснення 

того, що відбувається у світі, акцентуючись на механізмах процесів, але не 

відкидаючи опису й самих процесів, хоча й у формі моделей та абстракцій, 

намагаючись представити і закономірності світу, й те «як він є» у своїх речах та 

процесах їх взаємодії та перетворення. 

Відзначимо також, що якщо визначення наукової діяльності пов'язує її не 

тільки з виробництвом наукових знань, а й з пізнанням, то дослідження 

виступають методом та засобом цього. 

Таким чином, можна запропонувати наступне. 

Фундаментальними науковими дослідженнями є пізнавальна діяльність, 

результатом якої є створення наукових знань про засади, принципи, закони та 
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закономірності природи, суспільства, мислення та їх взаємозв'язку, а також про 

те, «як світ є» у речах і процесах їх взаємодії та перетворення;  

для результатів цих досліджень не передбачено будь-якого безпосереднього 

використання, окрім задоволення потреб пізнання, навчання, наукового 

спілкування та подальших досліджень. 

Що стосується прикладних досліджень, то у попередніх розділах 

відзначалося, що вони далеко не завжди можуть бути науковими і такими, що 

належать до наукової діяльності. Тому у визначенні слід говорити про саме 

наукові прикладні дослідження та наукові знання. Відзначимо також, що 

прикладні наукові дослідження також спрямовуються на пізнання світу у його 

закономірностях, але прикладні знання, більш ніж фундаментальні, містять описи 

та пояснення того, що фактично відбувається, але також на рівні моделей та 

абстракцій, а не конкретних речей. 

Прикладними науковими дослідженнями є пізнавальна діяльність, 

результатом якої є створення наукових знань про закони та закономірності 

природи, суспільства, мислення та їх взаємозв'язку, про буття світу у речах і 

процесах їх взаємодії та перетворення, а також про те, як це може бути 

використане у практиці; 

 результати цих досліджень спрямовані на використання у практиці, а 

також на задоволення потреб пізнання, навчання, наукового спілкування та 

подальших досліджень. 

Відзначимо, що у фразі «як це може бути використане» слово «це» позначає і 

закони та закономірності, і речі та процеси, і знання про них. Знання, що 

представляє опис можливого використання, слугує перехідною ланкою між наукою 

та практичними формами знання та діяльності. На відміну від  наведеного у 

згаданих Законі та Керівництві Фраскаті, у нашому випадку підкреслено, що 

прикладні знання не просто потенційно корисні для практики, а й частково містять 

описи того, як саме ця корисність реалізуватиметься. Але описи методик, 
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технологій, процедур, норм та регламентів практик не є безпосередньо предметом 

науки, а знаходяться у сферах «техне» і практичних форм знань. 

Далі у Статті 1 Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність»  остання 

визначена наступним чином: 

«науково-технічна діяльність - інтелектуальна творча діяльність, спрямована 

на одержання і використання нових знань у всіх галузях техніки і технологій. Її 

основними формами (видами) є науково-дослідні, дослідно-конструкторські, 

проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи, 

виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також 

інші роботи, пов'язані з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії 

практичного їх використання».  

Зазначимо, що виглядає сумнівним віднесення до цієї діяльності пошукових 

робіт без додаткових пояснень, виготовлення партій науково-технічної продукції, 

а також «інших робіт», оскільки «пов'язаним» з доведенням знань до практичного 

використання може бути будь-що. У той же час, ця діяльність, значною мірою 

справедливо, центрується на трьох аспектах: створенні знань, створенні 

конструкторської та іншої документації та самих артефактів – дослідних зразків. 

Можна говорити про те, що якщо інтегрована діяльність більш наукова, то 

перевага повинна надаватись знанням, якщо більш технічна – то головне – штучні 

речі.  

На наш погляд, це визначення потребує перегляду, починаючи з окремого 

розгляду знанієвих та діяльнісних складових. 

Згадаємо, що за В.Гороховим техніка повинна бути усвідомлювана 

[198,с.292] як сукупність: 

- технічних пристроїв, артефактів; 

- технічної діяльності зі створення цих пристроїв; 

- відповідних технічних знань. 

На підставі того, що «техне» завжди було створенням штучного, того, що не 

існує у природі, того, що може бути тим чи іншим [68,с.105], можна говорити про 
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те, що головним завданням техніки як діяльності виступає створення штучних 

речей – артефактів. Але техніка, як будь-яка людська діяльність, не може 

відбуватись без пізнавальної складової, а тому має своїм побічним продуктом 

створення знання про те, що вона створює і як це здійснюється. 

Технічним є знання про штучні речі та про їх створення. 

Технічною є діяльність зі створення одиничних (експериментальних) зразків 

штучних речей, а також знань про ці речи та про їх створення. 

Група технічних знань та діяльностей перетинається з виробничими, при 

цьому останні більш орієнтовані на серійне та масове виготовлення продукції. 

Виробничою є діяльність зі створення штучних речей; побічним 

результатом діяльності виступає знання про виробництво. 

На відміну від технічної  діяльності, технологічна більш орієнтована не на 

опис самих штучних речей, а на процеси їх створення. Від виробничої 

технологічна діяльність відрізняється більш глибоким пізнанням форм, методів, 

засобів і сутності процесів перетворення речей природи на штучні. Оскільки ми 

спрямовуємо дослідження на отримання як загальнонаукового, так і практико-

методичного знання, то будемо використовувати спрощену версію тлумачення 

технології за Е.Мейджерсом і  К.Мітчемом [200,с.4], відповідно до якої 

технологія, головним чином, - це спектр діяльностей із розроблення, виробництва, 

підтримки і використання штучних речей, а також форма знання щодо 

проектування, виробництва, обслуговування та використання технологічних 

артефактів і систем. 

Технологічним є знання про технології та про їх створення. 

Технологічною є діяльність зі створення технологій виробництва штучних 

речей, а також одержання знань про ці технології та про їх створення. 

Науково-технічна діяльність, якщо дотримуватись логіки зазначеного 

Закону а також тривіального практико-методичного погляду на ситуацію, повинна 

бути гібридом, що у порівнянні з наукою та технікою окремо може бути сумішшю 

складових, а може й утворювати нову сутність. Якщо говорити про наукові 
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артефакти, виходячи з понять науки і техніки, то ними можуть бути наукові 

знання про техніку або технічні зразки, що створені на основі наукових і 

технічних знань. Однак очевидно, що наукове знання у цьому випадку повинне 

бути не довільним, а стосуватись об'єктів і предметів відповідного технічного 

знання. 

Слід відзначити, що проектна, конструкторська й інша документація, що 

відноситься до сутності «техніка», містить технічні та науково-технічні знання, 

дані та супутню інформацію. Зважаючи на це, документація, що визначена 

стандартами, як правило, більш технічна, ніж науково-технічна, а наукова 

складова традиційно більш представлена у відповідних звітах та  публікаціях. 

Науково-технічним знанням є поєднання наукового і технічного знань з 

опису і пояснення технічних об'єктів і предметів пізнання. 

Науково-технічною є діяльність зі створення одиничних 

(експериментальних) зразків штучних речей на основі науково-технічних знань, а 

також одержання науково-технічних знань про ці речі та методи і засоби 

їхнього створення. 

Якщо представити науково-технологічні знання та діяльність у схожому 

вигляді, то будемо мати наступне. 

Науково-технологічним знанням є поєднання наукового і технологічного 

знань з опису і пояснення технологій. 

Науково-технологічною є діяльність зі створення технологій виробництва 

штучних речей на основі науково-технологічних знань, а також одержання 

науково-технологічних знань про технології та про їх створення. 

Достатньо складним і заплутаним у радянській та пострадянській фаховій 

літературі є питання, що таке педагогіка та педагогічна  діяльність. Під 

педагогікою інколи розуміють науку (В.Сластенин В.Краєвський, І.Харламов та 

інші [214-216]), чому заперечували К.Ушинський [75] та Д.Дьюї [76], а також 

суспільну практику та мистецтво. Важливою складовою педагогіки є її 

«дисциплінарна» філософія. 
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Щодо педагогічної діяльності, то вона, все ж, центрується не на 

дослідженнях, а на освіті, навчанні та вихованні. У більш розгорнутій формі 

педагогічна діяльність представляє собою вид соціальної діяльності, що 

спрямована на передачу від тих, хто навчає, тим, хто навчається, культури, знань 

та досвіду, формування вмінь та навичок, майстерності та компетентностей, 

підготовку до виконання соціальних функцій у суспільстві. 

У Статті 1 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 

дискусійні визначення оминаються, а наводиться міркування, що пов'язує 

науково-педагогічну діяльність із навчальними закладами: 

«науково-педагогічна діяльність - педагогічна діяльність у вищих 

навчальних закладах та закладах післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації, 

пов'язана з науковою та (або) науково-технічною діяльністю; 

науково-педагогічний працівник - вчений, який за основним місцем роботи  

займається професійно педагогічною та науковою або науково-технічною 

діяльністю у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти III-IV 

рівнів акредитації».  

Питанням окремого дослідження, що виходить за межі цієї монографії, є 

доведення того, що педагогічне знання містить складові філософського, 

наукового, технічного і технологічного, але найбільш значний масив представляє 

практико-методичне, практико-професійне знання та практична мудрість 

«фронесис». Тому якщо йдеться про науково-педагогічну діяльність, то наука у 

ній представлена, як мінімум, двома складовими – наукою про навчання та 

виховання, а також науковим змістом навчальних предметів, що викладаються. 

Слід відзначити, що науковий зміст навчальних дисциплін, наприклад, фізики, 

математики, впливає на схеми навчання та виховання, але не замінює їх. Тобто 

можна викладати науковий матеріал далеко не науковими методами. При цьому, 

підготовка навчального матеріалу може здійснюватись як у форматі науково-

методичного знання, так і практико-методичного. 
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Методичне знання є достатньо відомою складовою при організації та 

забезпеченні навчального процесу у закладах різних рівнів. При цьому є підстави 

вважати, що й у вищих навчальних закладах домінує саме практико-методична 

діяльність, зокрема щодо нормативно-методичного забезпечення освіти, навчання 

та виховання. Філософія освіти, теорії навчання (у  пострадянських та у деяких 

інших країнах - дидактика) та виховання достатньо рідко слугують безпосереднім 

підґрунтям навчального процесу, окрім, можливо, педагогічних ВНЗ, де 

педагогіка «за визначенням» максимально повинна набувати ознак науки. 

Науково-педагогічною є діяльність з освіти, навчання та виховання, що 

засновується на змісті навчальних дисциплін та на методах і методиках 

здійснення освітнього процесу;  

науковий характер цієї педагогічної діяльності визначається науковістю як 

змісту, так і методів освіти. 

Відзначимо, що науково-педагогічна діяльність у ВНЗ має тенденції щодо 

послаблення науковості, що обумовлюється: 

- втратою інноваційно-продуктивного характеру знань, що складають зміст 

навчання; 

- зменшенням вагомості наукової складової у методах навчання. 

Як вже було відзначено, можна говорити про те, що у ВНЗ існує потреба у 

декількох типах науково-педагогічних працівників, які тепер є підстави 

представити більш повно. Як правило, університет може мати потребу: 

- у дослідниках, що працюють на «передньому краї» науки та створюють 

інноваційне продуктивне знання; 

- у викладачах-ерудитах та інтелектуалах, що володіють відносно сталим 

науковим знанням у широкому діапазоні, але не беруть участь у створенні знань 

«переднього краю» науки; 

- у викладачах, що якісно здійснюють науково-методичну та практико-

методичну реконструкцію нових наукових знань для доведення їх особам, що 

навчаються; 
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- у фахових педагогах, що володіють філософією та методологією 

педагогіки, теорією навчання і виховання, здатні запроваджувати нові та більш 

досконалі методи і засоби освіти; 

- у майстерних лекторах, що здатні цікаво довести складний науковий 

навчальний матеріал. 

Слід однак відзначити, що в умовах негативних економічних і соціальних 

обставин, сумнівних організаційно-політичних заходів науково-педагогічна 

діяльність, як складна багатовимірна сутність, піддається деформаціям. При таких 

негативних впливах науково-педагогічна діяльність займатиме невисоке місце у 

широкому спектрі наукової якості та може перетворюватись на педагогічну 

діяльність «слабких версій». Такі ефекти можуть мати прихований характер, але 

ведуть до деградації діяльності, інколи незворотної. 

Функціонування та розвиток університетів значною мірою залежить від 

сутності, що позначається як науково-організаційна діяльність. Відповідно до 

Статті 1 наведеного Закону: 

«науково-організаційна діяльність - діяльність, що спрямована на 

методичне, організаційне забезпечення та координацію наукової, науково-

технічної та науково-педагогічної діяльності». 

Припустимо, що має місце науково-організаційна діяльність щодо 

координації та забезпечення саме науки. Якщо наведене – організаційна 

діяльність, що засновується на вже створених наукових знаннях про методичне і 

організаційне забезпечення та координацію науки, то ця діяльність не має ознак 

наукової. Для того, щоб бути науковою, ця діяльність повинна хоча б в одній зі 

своїх складових здійснювати створення наукового знання, що потребує доведення 

у кожному конкретному випадку, а не відбувається «за визначенням». Слід ще раз 

зауважити, що діяльність є науковою, якщо вона, головним чином, здійснює 

створення наукового знання, але вона може відноситись до «сімейства» наукових, 

якщо наукове знання є її побічним продуктом. 
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Визначення наукового результату здійснене у Статті 1 Закону достатньо 

коректно, хоча краще було б вказати не «нове знання», а «нове наукове знання»: 

Науковий результат – нове наукове знання, одержане у процесі 

фундаментальних або прикладних наукових досліджень. 

При цьому форма його представлення – стаття, монографія, текст на 

електронних носіях інформації тощо – не має значення, якщо знання це доступно, 

може бути перевірене, відтворене та піддане критиці. Але слід відзначити, що в 

результаті прикладних наукових досліджень одержується науковий результат, що 

також є прикладним. Відповідно до логіки визначення наукової діяльності, що 

була пов'язана і з фундаментальними, і з прикладними науковими дослідженнями, 

одразу ж випливало, що науковий результат буде перетинатись із науково-

прикладним. 

Разом з тим, у Статті 1 Закону наведене дещо інше визначення науково-

прикладного результату, а саме: 

 «науково-прикладний результат - нове конструктивне чи технологічне 

рішення, експериментальний зразок, закінчене випробування, розробка, яка 

впроваджена або може бути впроваджена у суспільну практику. Науково-

прикладний результат може бути у формі звіту, ескізного проекту, 

конструкторської або технологічної документації на науково-технічну продукцію, 

натурного зразка тощо». 

Звернемо увагу на те, що фраза «нове конструктивне чи технологічне 

рішення, експериментальний зразок, закінчене випробування, розробка» не 

містить безпосередньо ознак науковості знань чи діяльності. Для того, щоб 

визначення дійсно характеризувало науково-прикладний результат, воно повинне 

явно представляти створення наукових знань у кожній складовій, якщо речення 

припускає їх окреме застосування. 

Відзначимо, що у запропонованій нами системі не існує наукової діяльності, 

результатом якої не було б створення, одержання наукового знання. Таким чином, 
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будь-який результат що є і прикладним, і науковим, повинен з необхідністю 

передбачати прикладне застосування та містити створення наукового знання. 

Прикладним будемо називати результат діяльності, що передбачає 

прикладне застосування; при цьому будемо вважати, що побічним продуктом цієї 

діяльності є прикладне знання у формах практичного, практико-професійного, 

практико-методичного та інших, для яких головним є представлення описів та 

пояснень аспектів суспільних практик. 

Звернемо увагу на те, що у нашому визначенні поняття «практика» 

використовується як відокремлена від науки. У той же час, із загальних позицій, 

наукова діяльність також є певною суспільною практикою у широкому 

тлумаченні. 

Науково-прикладний результат – це результат діяльності, що передбачає 

прикладне застосування, а також такий, що передбачає у процесі свого 

здобуття створення наукового знання. 

Безумовно, під це визначення підходить прикладне наукове знання. Що 

стосується іншого, то і нове конструктивне чи технологічне рішення, і 

експериментальний зразок, і закінчене випробування, і розробка, щоб бути 

прикладним науковим результатом, повинні мати у якості побічного продукту 

наукове знання, що, зрозуміло, головним чином буде прикладним. Побічним це 

знання є тому, що основним результатом виступає відповідний артефакт або інша 

сутність, що сама по собі не є науковою. Так, наприклад, нове технологічне 

рішення не є безпосередньо таким, що відповідає нашому визначенню наукового 

знання, але повністю відповідає визначенню технологічного знання. 

Можна говорити про те, що визначенню науково-прикладного результату 

відповідають результати не тільки прикладних наукових досліджень, а й здобутки 

науково-технічної та науково-технологічної діяльності. Головним результатом 

науково-педагогічної діяльності є підготовлені фахівці, тоді як побічним – 

прикладне наукове знання щодо їх підготовки. Якщо організаційна діяльність є ще 

й науковою, то її результат – також науково-прикладний. Але існує ще один 
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важливий результат, що відповідає цьому визначенню, а саме – результат науково-

методичної діяльності. 

Науково-методичним є методичне знання, одержане в результаті зведення 

до нього, реконструкції, впорядкування наукового знання. 

Звернемо увагу на те, що це знання за своєю суттю методичне, нормативне, 

припис та пояснення для діяльності, а за походженням – наукове. Достатньо 

«тонким» ефектом є віднесення до нього методично реконструйованого змісту 

наукових дисциплін. Навіть в умовах трансформації, редукції знання може 

залишатись науковим, якщо не стає науково-популярним, тобто втрачає частину 

свого смислу з точки зору представлення законів і закономірностей світу, повноти 

опису речей. 

Науково-методичне знання представляє собою аспекти методик суспільних 

практик, серед яких – і педагогічна практика. Науково-методичне знання у 

поєднанні з педагогічним утворює наповнену методами систематизовану версію 

науково-педагогічного знання. 

Науково-пізнавальні результати утворюють певну єдність. Так, науково-

методичне знання, що застосовується як методика створення артефактів, по суті є 

технічним чи технологічним знанням в залежності від того, на що робиться акцент 

– на сам артефакт чи на опис процесу його створення. При цьому зрозуміло, що 

між технікою і технологією не існує чіткого розмежування. 

У Статті 1 Закону також визначено поняття «науково-технічні 

(експериментальні) розробки», але, по суті, воно повинне мислитись лише як інша 

назва результатів науково-технологічної та науково-технічної діяльності, тобто 

науково-прикладних результатів. 

Наукова, науково-технічна та науково-технологічна діяльність, без сумніву, 

були і залишаються важливішими складовими функціонування університету. 

Однак, на сучасному етапі спільного розвитку науки і суспільних практик, набули 

відносної самостійності форми пізнання, що є корисними, але виходять за межі 

наукового осягнення закономірностей світу.  Для суспільних практик і професій 
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стає більш важливим не поповнення корпусу наукового знання, а опис 

особливостей діяльностей щодо створення товарів та послуг, напрацювання 

методик і регламентів, положень щодо дій у конкретних ситуаціях.  

Ще у роботі 1945 року Ф.Хаєк відзначав [217], що поруч з наукою існує тіло 

дуже важливого, але не організованого знання, яке не можна назвати науковим у 

сенсі опису загальних правил: це знання про особливі обставини у часі та щодо 

конкретного місця. Якщо у середині минулого століття лише в окремих роботах 

ставились питання про розвиток практично корисного пізнання поза межами 

науки, то сьогодні виробництво знань «Mode 2»,  фронетичні дослідження 

Б.Флівберга [80] та відповідний менеджмент знань японських авторів [81] стають 

все більш поширеними. Дослідження Л.Хессельса показує [187,с.228], що існують 

потреби у подальшій диференціації науки та наукової політики, тому що динаміка 

науки суттєво змінюється у різних областях, а дослідження доводять корисність 

положень концепції виробництва знань «Mode 2». Так, автор роботи спирається на 

власні дослідження університетської науки у галузях хімії, біології та в аграрній 

області. У нашій роботі було розглянуто приклади, що пов'язують педагогіку як 

практику та освітні дослідження з практичною мудрістю «фронесис», але 

педагогічна діяльність, зрозуміло, містить значні складові як практико-

методичного, так і науково-методичного  знання. 

Таким чином, до виробництв знань, що мають місце в сучасному 

університеті, належать: 

1. Наукова діяльність, що має на меті створення наукових знань на основі 

проведення фундаментальних і прикладних досліджень. 

2. Науково-технічна і науково-технологічна діяльність, що продукують 

науково-прикладні результати. 

3.Виробництво педагогічних знань, які містять компоненти філософського 

пізнання, науки, створення науково-методичних і практико-методичних знань, що 

в окремих формах відповідають концепціям «Mode 2» та «фронесис». 
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4. Виробництва складових наукових видів знань, а також професійно-

практичного, практико-методичного пізнання та відповідних форм «Mode 2» і 

«фронесис» для економіки, соціології, організації та управління, інноватики та 

інших знанієво-діяльнісних комплексів, що представляють поєднання науково-

практичних пізнавальних дисциплін і суспільних практик. 

Особливість знанієво-діяльнісного поля університетів, що відрізняє їх від 

науково-дослідних інститутів та науково-технічних установ галузевої науки 

полягає у тім, що у цих закладах окремі дослідницькі структури  «вбудовані» в 

єдину навчально-наукову систему, головним виробництвом знань яких виступає 

єдність наукової, педагогічної, практико-методичної, та організаційної діяльності. 

Це далеко не тільки науково-педагогічна і науково-методична діяльність, оскільки 

у процесі підготовки фахівців напрацьовуються не закони і закономірності 

дидактики та теорії виховання, а інтелектуальний продукт, який, у термінах 

міркувань Д.Вінтертона і його співавторів [218], визначається трійкою «знання, 

майстерність, компетенція», де складова «знання» характеризується не лише 

науковістю, а більш широким культурним наповненням.  

Слід також зазначити, що ці виробництва знань виступають як у потужних 

формах досліджень переднього краю пізнання, так і у послабленому виді, якщо 

фінансово-економічні та соціальні умови не забезпечують стабільний та 

відповідний затрачуваним зусиллям заробіток університетських дослідників і 

розробників. Дослідницька діяльність науково-педагогічних працівників ВНЗ, 

відповідно до їх функцій у закладі, формально не є, а змістовно може не бути 

головною для них. А тому, в залежності від особистих уподобань і здібностей та 

наявного стимулювання, ця діяльність виступає у боротьбі протилежних 

тенденцій – як розвитку і вдосконалення, так і деформації та деградації. 

Однак звернемо увагу, що справа не лише у тому, що успішний доцент чи 

професор університету може бути посереднім дослідником, відповідаючи при 

цьому навчально-методичним вимогам професії. Справа також у тім, що деякі 

сучасні виробництва знань, які фактично вже існують в університеті, по суті не є 
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науковими, а тому програють у конкурентній боротьбі за бюджетні кошти 

традиційним версіям «стандартної» дисциплінарної науки. Законодавством країни, 

нормативно-методичними документами та традиціями науково-технологічного 

індустріального суспільства  стимулювання ненаукових виробництв знань 

фактично не передбачено, а якщо здійснюється за вимогами «науковості» - то 

виступає як неадекватне предмету. 

Прикладом наведених невідповідностей виступає педагогічне знання, що 

підтримується як наука, але насправді містить значну складову практико-

професійного і практико-методичного знання. По суті, нерозуміння вченими 

природничих наук особливостей педагогічних досліджень може вести до 

зверхнього ставлення до останніх, що інколи не сприяє належному стимулюванню 

їх діяльності. Але ще одним результатом неналежного епістеміко-методологічного 

усвідомлення проблеми виступає використання педагогічною спільнотою 

неадекватних підходів щодо оцінювання власних досліджень, що ґрунтуються 

більш на представленні власного досвіду та інтуїцій митців, творчості 

особистостей, ніж на системності та когерентності виробництва педагогічних 

знань. 

Що стосується  одержання наукового, науково-технічного, науково-

технологічного знання та виробництв науково-методичного, практико-

методичного і практико-професійного знань, то вони реалізуються, головним 

чином, дослідницькими групами.  

 

4.2. Структури виробництва знань в університеті 

4.2.1.Науково-педагогічні дослідницькі групи 

 

Наукові дослідження та науково-прикладні розробки здійснюються у ВНЗ як 

вченими особисто, так і організаційно визначеними колективами науково-

педагогічних і наукових працівників. Традиційними організаційними навчально-

науковими структурами закладів є кафедри та факультети, лабораторії, 
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дослідницькі інститути, центри тощо. При цьому у межах таких організаційних 

форм діють колективи, об'єднання вчених, які можуть не бути визначені як 

лабораторії, підрозділи кафедр і інших структур, але достатньо тривалий час 

виконують спільні дослідження та розробки у межах проектів та програм. Вони 

представляють собою науково-педагогічні тематичні дослідницькі групи. Ці 

дослідницькі осередки мають у своєму складі науково-педагогічних і наукових 

працівників, аспірантів, докторантів та студентів.  

Нашим завданням буде розгляд з позицій епістеміко-методологічного 

аналізу дослідницьких груп як колективів, що здійснюють спільно наукову 

діяльність та інші суміжні виробництва знань. Для нас у цих питаннях важливо те, 

що ці групи вчених в сучасних умовах виконують не лише наукові роботи, а 

здійснюють більш широкий спектр виробництва знань, при цьому відбувається 

розмежування їх діяльності як за видом пізнавального продукту, так і за його 

рівнем науковості та інших ознак. 

Ще у минулому столітті, коли все більшого розвитку набували колективні 

форми наукової та науково-технічної діяльності, розгляду питань щодо 

формальних і неформальних об'єднань вчених приділялось багато уваги у 

публікаціях фахівців. Достатньо традиційною тематикою у цьому напрямі було і 

залишається дослідження аспектів формування та стимулювання діяльності так 

званих «наукових шкіл». У межах нашої роботи не ставиться завдання ретельного 

аналізу напрацювань, що здійснені вітчизняними та закордонними ученими; 

наведемо лише окремі визначення та міркування щодо наукових шкіл. 

Так у роботі «Наукова школа як структурна одиниця наукової діяльності» 

2003 року стосовно суттєвих ознак наукових шкіл наведено [219,с.3], що до числа 

їх істотних характеристик (із посиланням на роботи, авторами яких є Д.Гузевич, 

М.Ярошевський, Н.Шестак) належать: 

- спільність об'єкта дослідження, єдина парадигма наукової діяльності; 

- здатність до продукування знання, що виокремлює дану школу серед 

інших; 
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- власні технології створення, передачі та застосування знання; 

- прояв ефекту саморозвитку, що базується на обміні результатами та ідеями 

як всередині одного покоління, так і між учителями та учнями; 

- визнання з боку представників інших наукових напрямків. 

У роботі також представлені чотири варіанти поняття «наукова школа» 

[219,с.4]: 

- напрям у науці, що визначається через загальну парадигму дослідницької 

діяльності; 

- освітня система, що має спільну базу підготовки до дослідницької 

діяльності; 

- виробнича система - здійснення спільної дослідницької діяльності; 

- школа – інкубатор, що визначається через спільність наукової ідеології: 

світогляд, традиції, норми і цінності. 

Звернемо увагу на те, що достатньо значна частина наукових шкіл не 

здійснює спільної дослідницької діяльності у межах єдиної виробничої системи, 

оскільки являє собою більш широку спільноту вчених, тоді як це є головною 

ознакою саме дослідницьких груп. 

У роботах вітчизняних дослідників відзначається [220,с.8], що наукові 

школи університетів можна розглядати як певні моделі інтеграції науки і освіти, 

до ознак яких слід віднести єдність наукового і навчального процесів, наявність 

учнів і можливостей поповнення школи, а також поповнення науково-

педагогічних кадрів за рахунок випускників, які поділяють традиції і цінності 

школи. Однак, як зазначено в роботі, часто під терміном «наукова школа» мається 

на увазі «науковий напрямок» діяльності кафедр і лабораторій.  

Відзначимо, що тематика досліджень наукових шкіл охоплює діяльність 

дослідницьких та інших груп. Для дослідження наукових шкіл важлива історія їх 

становлення, оскільки ця спільнота передбачає «вчителя» та «учнів». У нашому 

випадку  дослідження особливостей виробництв знань більш важливим є спектр 

діяльностей колективу вчених, що здійснюються ними на даний час та у 
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найближчому майбутньому. Таким чином, предмет і модель нашого дослідження 

не співпадає з форматом наукової школи, оскільки розглядається не єдність ідей та 

збереження структури, що виступає їх носієм, а цілісність процесу виробництва 

наукових і науково-прикладних результатів. 

Розглядаючи аспекти розмежування наукових шкіл і науково-педагогічних 

груп будемо вважати, що досліджувані групи складаються з наукових і науково-

педагогічних працівників, які здійснюють відповідну діяльність, а тому є науково-

педагогічними. Оскільки ми зосереджуємось на виробництві знань, то будемо 

говорити про те, що такі групи є тематичними за напрямками діяльності, а за її 

формами - дослідницькими і розробницькими.  

Науково-педагогічними дослідницькими будемо вважати групи осіб у ВНЗ, 

що протягом відносно тривалого часу (5 і більше років) виконують спільні роботи 

(3 і більше окремих проектів) щодо створення наукового, науково-прикладного 

або прикладного результату, передбачають внутрішній розподіл праці, єдине 

фінансування робіт та спільну відповідальність за їх виконання. 

Центральним аспектом діяльності цих груп є створення зазначених 

результатів у спільному виробництві знань, у якому окремі вчені мають як 

індивідуальну, так і спільну відповідальність за створене. Відзначимо, що 

педагогічні та методичні види діяльностей викладачів передбачають більш 

індивідуальну працю та відповідальність. 

Відзначимо аспекти, за якими наведене визначення відокремлює науково-

педагогічні дослідницькі групи від наукових шкіл. 

Як вже наголошувалось, наукова школа передбачає єдність підходу щодо 

досліджень, визнання певних наукових ідей як таких, що поєднують цю спільноту. 

Члени достатньо чисельної наукової школи представлені у різних дослідницьких 

групах, виконують різні роботи, можуть тривалий час або взагалі не працювати 

разом. Члени науково-педагогічної дослідницької групи можуть належати до 

однієї наукової школи, а можуть й бути представниками різних шкіл, але 

обов'язково виконують спільні роботи. 
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Наукова школа передбачає відносини «вчитель - учень», науково-

педагогічна дослідницька група – відносини між керівником роботи (проекту), 

відповідальним виконавцем, виконавцями. У групі також можуть мати місце 

відносини «вчитель-учень», що є ознакою формування нової наукової школи, але 

ці відносини можуть не відігравати головну роль у діяльності групи. «Ядром» 

наукової школи, окрім її засновника, є найбільш видатні вчені, що мають учнів. До 

«ядра» дослідницької групи належать достатньо компетентні щодо відповідних 

робіт вчені, серед яких формально визначені та фактично такими повинні бути 

керівник і відповідальні виконавці. У випадках, коли формальний розподіл 

обов'язків не співпадає із ситуацією по суті, це шкодить виконанню робіт. Іншими 

словами, для школи важливі відносини «вчитель – учні», для групи – формально 

закріплений розподіл обов'язків щодо діяльності. 

Наукові школи не обов'язково виконують одну й ту саму роботу, проект, 

програму. Представники школи можуть працювати у різних установах і закладах, 

навіть країнах. Представники групи також можуть бути територіально та 

організаційно розмежованими, але їх поєднує спільне виконання робіт, 

відповідальність за результат і єдине фінансування у межах конкретного проекту. 

Як вже вказувалось, науково-педагогічні дослідницькі групи природно 

виступають складовими наявних наукових шкіл та осередками створення нових. 

Сталі групи здатні, за певних умов, набувати ознак наукових шкіл, у яких 

науковий лідер гуртує учнів навколо своїх ідей, що стають вченими-однодумцями. 

Діяльність наукової школи охоплює певний науковий, науково-технічний напрям, 

роботи за яким інколи виконуються у різних установах та закладах. 

Можна говорити про те, що підтримка наукової школи забезпечує 

збереження важливих наукових ідей, теорій та концепцій, які, у першу чергу, 

представлені їх носіями-вченими. Підтримка дослідницької групи – це 

забезпечення реалізації певної корисної діяльності. Орієнтація на наукові школи – 

це шлях до якісного наукового пізнання, стимулювання розвитку дослідницьких 

груп є більш характерним для виробництв знань індустріального та 
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постіндустріального суспільства. Наукова школа – це культура, традиція, осередок 

ідей високого пізнання, фундаментальне знання. Дослідницька група – це 

інтелектуальне виробництво, інноваційне підприємництво, діяльність для 

результату, засіб створення продукції. 

Науково-педагогічні дослідницькі групи ВНЗ, що мають у своєму складі 

професорів, дуже часто керуються ними і неодмінно пов'язані із забезпеченням 

навчального процесу. Вони є природними осередками залучення студентів до 

наукової роботи. На відміну від наукових шкіл, дослідницькі групи  можуть 

керуватись доцентами та докторантами, тими, хто активно працює, організовує та 

забезпечує працю інших. 

Розгляд проектів (запитів) та звітів за тематикою, що виконувались 

підвідомчими ВНЗ Міністерства освіти і науки України у 2000-2005 роках дають 

підстави вважати [42,45,46,221], що наукові дослідження за темами здійснюють 

дослідницькі групи з чисельністю 3-5 основних працівників, що мають 

опубліковані у статтях та монографіях наукові та науково-прикладні  результати, а 

також 3-5 допоміжних працівників. При цьому основна частина досліджень 

здійснюється «ядром» групи, що має у складі наукового керівника та 1-2 

відповідальних виконавців окремих розділів робіт. До тематичної групи можуть 

залучатись також викладачі та фахівці інших організацій, які, як правило, беруть  

участь у виконанні теми більш фрагментарно, епізодично. 

Науково-педагогічні групи, що здійснюють значний обсяг прикладних 

розробок, можуть мати розширений склад інженерно-технічного персоналу. Такі 

групи більш правильно вважати «розробницькими». Прикладом можуть слугувати 

групи з розроблення програмних комплексів, для яких результат дослідно-

конструкторської роботи, за умов створення відповідної документації, є кінцевим 

продуктом, готовим до споживання. Науково-прикладний результат 

розробницьких груп може бути більш орієнтованим на використання у 

виробництві та споживанні, ніж у навчальному процесі. 
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Починаючи з 90-х років, однією з важливіших причин недостатнього обсягу 

та якості наукових і науково-прикладних результатів у ВНЗ України стало суттєве 

скорочення чисельності наукових працівників, що відбувалось особливо 

інтенсивно у перші роки «революційного» перетворення економіки та 

промисловості країни. Ті наукові та інженерно-технічні працівники, що складали 

основу груп дослідників і розробників, які у ВНЗ працювали на промисловість, 

стали останній непотрібними, а у закладах – зайвими. Наукові та науково-технічні 

працівники не були захищені участю у навчальному процесі та більш стабільним 

замовленням на підготовку студентів. Наука і технологія в університетах країни 

стала більш «викладацькою», але колективи науково-педагогічних працівників не 

всюди створили ефективно працюючі дослідницькі та розробницькі групи, 

оскільки залишились повністю «завантаженими» навчальним процесом і науково-

методичною роботою. А фактична відсутність навколо університетів і у країні в 

цілому сприятливого підприємницького середовища, низька інноваційність 

вітчизняної промисловості не стимулюють створення в університетах науково-

педагогічних дослідницьких груп і сьогодні. 

Можна говорити про те, що продуктивна інноваційна складова науки в 

університетах України значною мірою залежить від того, чи будуть у цих закладах 

ефективно працюючі дослідницькі та розробницькі групи - основні осередки 

виробництва науково-прикладних результатів. 

Слід зазначити, що дослідницькі групи ВНЗ відрізняються від аналогічних 

дослідницьких груп в наукових установах особливою «відкритістю», тому що 

робота у навчальних закладах передбачає співпрацю зі студентами, аспірантами та 

докторантами, при якій переважна більшість перших  не залишається в закладі і в 

науково-педагогічній групі, у якій напрацьовувались спільні результати. Науково-

педагогічні і наукові працівники груп заздалегідь повинні погодитись із тим, що 

на основі їхніх знань студенти будуть формувати не лише свої знання, 

майстерність та компетентності, а й результати, що матимуть характер 

інтелектуальної власності. 
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В сучасних умовах розвитку університетів як потужних виробників знань та 

підготовки кадрів для промисловості та підприємництва, за кордоном відбулося 

переосмислення ролі дослідницьких груп ВНЗ як потенційних та реальних квазі-

фірм, що утворюють для закладів сприятливе інноваційне середовище. Як вже 

вказувалось у першому розділі нашого дослідження, у роботах Г.Іцковіца [25,222] 

запропонована концепція формування підприємницьких університетів на основі 

перетворення дослідницьких груп спочатку на квазі-фірми, а потім - на малі 

науково-технологічні фірми. Для проведення постійних досліджень, фінансування 

яких здійснюється з джерел поза університетом, академічна дослідницька група 

повинна працювати як квазі-фірма  [25,с.35]. Академічне підприємництво в США, 

як правило, є розширенням діяльності дослідницької групи, яка вже має 

підприємницьку динаміку в основі свого режиму роботи.  

Дослідницький університет США розвивається як ряд науково-дослідних 

груп, квазі-фірм, які знаходяться у  двох кроках від того, щоб стати повноцінними 

фірмами [222,с.110]. Дослідницькі групи працюють як подібні фірмам сутності, 

яким не вистачає тільки прямих мотивів прибутку, щоб зробити з них компанії 

[222,с.111]. Очікується, що професори будуть і лідерами, і членами команд. Зі 

збільшенням розміру групи до семи або восьми членів, професори, які раніше 

робили дослідження, як правило, змушені відмовлятися від цього, щоб 

присвячувати більшість свого часу організаційним завданням, роботі у малому 

бізнесі. Має місце паралельна організаційна трансформація університету в 

переході від індивідуальної підготовки до групової в усіх трьох академічних 

місіях. Зрушення найбільш помітні в науці, де дослідницькі групи використовують 

взаємовідносини професорів зі студентами в якості основного організаційного 

засобу. Організаційна та освітня роль університету як інкубатора розширюється 

після одержання дипломів за допомогою «клубу випускників», що зв'язує їх фірми 

з потенційними партнерами. Так само, як університет готує окремих студентів і 

посилає їх у світ, він зараз робить те ж саме для організацій. Університет є 

особливо сприятливим для інновацій з-за таких основних функцій, як висока 
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швидкість потоку через нього людського капіталу у формі студентів, які є 

джерелом потенційних винахідників. Університет є природним інкубатором 

[222,с.112]. Забезпечуючи структури підтримки для викладачів і студентів, у 

ньому ініціюються нові підприємства - інтелектуальні, комерційні та спільні. 

Університет є також потенційним базисом для нових міждисциплінарних 

наукових напрямів і нових галузей промисловості.  

Міркування Г.Іцковіца щодо реалізації ВНЗ функції бізнес-інкубатора 

фактично співпадають з тим, що відбувалося наприкінці 80-х – на початку 90-х 

років у ВНЗ пострадянських країн. Кафедри університетів, що мали у своєму 

складі дослідницькі групи, по суті виконували для них функцію технологічних 

інкубаторів. Із широким започаткуванням кооперативів у 1987 році, а пізніше – 

малих підприємств недержавної форми власності, дослідницькі та розробницькі 

групи ВНЗ розпочали «власний бізнес» на основі виконання замовлень державних 

промислових підприємств. Це тривало до розпаду радянської соціально-

економічної системи, коли державні підприємства втратили значну частину 

державного замовлення і фінансування, що унеможливлювало діяльність за фахом 

малих фірм, що вийшли з ВНЗ. Цим фірмам довелось шукати можливість 

виживання у ненауковому і нетехнологічному підприємництві. 

Однак кафедри і факультети ВНЗ були і залишаються потенційними 

інноваційними бізнес-інкубаторами малих підприємницьких форм. Для реалізації 

двох з функцій «інкубації» квазі-фірм – підготовки і формування складу та 

напрацювання наукових розробок – достатньо поставити відповідні завдання, 

забезпечити їх фінансово та організаційно. Підготовка складу фірм 

відрізнятиметься тим, що вона буде не індивідуальною, а груповою з акцентами на 

міждисцплінарність та вирішення проблем, застосування інтегративних форм 

навчання і тренування.  

Слід зазначити, що підприємницькі університети за кордоном спираються як 

на потреби, так і можливості сталих економічних систем щодо розвитку 

високотехнологічних фірм, оскільки саме на них повинні перетворюватись групи 
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університетських дослідників. На жаль, у пострадянських країнах дуже часто 

спостерігаються процеси трансформації малого науково-технологічного 

підприємництва спочатку у бік обслуговування та розповсюдження закордонної 

наукомісткої продукції, а потім, задля виживання, - й здійснення «будь-якої» 

прибуткової діяльності. Зрозуміло, що такі трансформації та діяльність у контурі 

ВНЗ можуть сприяти певному тимчасовому покращенню їх фінансового стану, але 

межують із деградацією щодо реалізації традиційної місії університету – 

підготовки висококультурної та фахової людини на основі найсучасніших 

досягнень науки. 

Таблиця 4.1. Види груп і квазі-фірм у ВНЗ, їх діяльність та результати 

Види груп та 

квазі-фірм  

Основна 

діяльність 

Основний 

продукт 

Побічний продукт 

Науково-

дослідницькі 

(природничі 

науки) 

Наукова Наукове знання Наукові прикладні 

розробки 

Дослідницькі  

(соціогуманіта

рні) 

Виробництва 

практичних  та 

наукових знань 

Знання практико-

методичне, «Mode 

2», «фронесис», 

наукове тощо 

Прикладні розробки, 

послуги 

Науково-

розробницькі 

(у сфері 

технічних 

наук)  

Науково-технічна, 

Науково-

технологічна 

Наукові прикладні 

розробки, що за 

певних умов 

набувають форм 

товарів та послуг 

Знання прикладне 

науково-технічне та 

науково-технологічне  

Розробницькі 

(у сфері 

техніки і 

технології)  

Технічна, 

технологічна 

Прикладні 

розробки, що за 

певних умов 

набувають форм 

товарів та послуг 

Знання прикладне 

технічне,технологічне, 

практико-методичне, 

«Mode 2», «фронесис» 

тощо 

Виробничі  Виробнича, 

технічна, 

технологічна 

Товари Знання прикладне 

технічне та технологічне, 

практико-методичне 

Інші 

(суспільні 

практики) 

Практико-

професійна, 

практико-

методична 

Послуги, за певних 

умов - товари 

Знання практико-

професійне, практико-

методичне, «Mode 2», 

«фронесис» тощо 
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Розглядаючи наведене у третьому розділі  нашої роботи щодо виробництв 

знань, можна відзначити, що науково-педагогічні групи, що є такими за своїм 

складом, здійснюють виробництва не лише наукових, науково-технічних і 

науково-технологічних, наукових і науково-прикладних результатів, а й 

прикладних результатів та ненаукових знань для широкого спектру сучасних 

практик. Зокрема, в університетах фактично існують групи, що можуть бути 

виробниками як наукових видів знань, так і ненаукових «Mode 2» та «фронесис».  

У Таблиці 4.1. представлено види науково-педагогічних груп і квазі-фірм 

сучасних університетів, вид виконуваної ними основної діяльності та типи 

створюваних знань. 

 

4.2.2.Дослідницьке ядро університету та науково-навчальні центри 

 

У нашій роботі ми розглянули  основні ідеї та міркування щодо 

університету, його наукової місії та організаційно-структурних форм її реалізації.  

Було також показано, що основними виробниками наукових та інших знань у ВНЗ 

є науково-педагогічні дослідницькі групи. Напрацювання з типології знань та 

діяльності дали можливість визначити види науково-педагогічних груп і квазі-

фірм сучасних університетів. Відомо також, що у вітчизняних та закордонних ВНЗ 

до складу входять науково-дослідні інститути, лабораторії, конструкторські бюро 

тощо. Здавалося б, і навчальна, і наукова структура університетів на рівні 

виробництв знань є цілком задовільною, у принципі забезпечує одержання якісних 

наукових знань та поглиблену наукову підготовку магістрантів, аспірантів і 

докторантів, що повинні стати вченими, кваліфікованими викладачами, 

розробниками наукомістких високих технологій. Було проаналізовано моделі 

закордонних університетів світового класу та показано, що справа більш у 

фінансовому забезпеченні їх діяльності, сприятливому інноваційному середовищі 

навколо них та у розвинутих економіках, у яких вони працюють. Чому ж у нашій 
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країні залишається проблемою як формування університетів дослідницького типу, 

так і розвиток науки у всіх закладах, що вважаються університетами? 

Доводиться констатувати, що вітчизняна наука переживає не кращі часи. Що 

стосується безпосередньо університетів, то навіть у провідних закладах країни не 

такий вже великий відсоток науково-педагогічних дослідницьких груп, що 

продукують якісне наукове знання. Слід визнати, що і фінансове забезпечення з 

боку державного бюджету, і замовлення на дослідження та розробки з боку 

товаровиробників не утворюють необхідної напруги наукового поля в 

університетах для того, щоб можна було організаційними заходами стимулювати 

вихід переважної більшості наших наукових робіт на рівень світового визнання. А 

такі завдання фактично і не визначаються як необхідні, навіть для тих 

університетів, що повинні виборювати статус дослідницьких, що було показано 

вище.  

На наш погляд, для того, щоб запропонувати обґрунтовані  заходи щодо 

розвитку науки у конкретному університеті, слід оцінити, скільки і яких 

дослідницьких груп він має, який епістеміко-методологічний стан їх досліджень, 

тобто яке знання вони продукують і як здійснюється ними науково-дослідна 

діяльність. В умовах, коли університет має невелику кількість наукових 

досліджень світового рівня, доцільно запроваджувати не фронтальні методи 

підтримки науки «взагалі», а конкретне «точкове», можливо – грантове, 

стимулювання ефективно (з точки зору не так економіки, як епістемології) 

працюючих вчених у тематичних групах. Не секрет, що у значній частині 

тематичних груп в університетах на належному рівні,  у кращому випадку, 

працюють лише декілька вчених, а «зрівняльна» система не дає можливості  

підтримати талановитих і не фінансувати посередніх, що позбавляє й тих, й інших 

стимулу в роботі. Зокрема, вже було відзначено, що в університеті існують 

знанієво-діяльнісні «ніші» як для передових дослідників, так і для 

високопрофесійних викладачів. Але за відсутності визначеності педагогіко-
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методичних та епістеміко-методологічних вимог, обґрунтованих механізмів та 

реальної конкуренції часто спрацьовують усереднення. 

Виходячи з порівняльного аналізу показників перших декількох сотень 

кращих університетів світу і наших ВНЗ, можна говорити про те, що наші провідні 

університети поки що не відповідають цьому рівню за формальними ознаками, 

тоді як змістовно мають значні резерви і можливості. Слід визнати, що в країні 

поки що немає жодного дослідницького університету світового рівня, але потужне 

дослідницьке ядро у багатьох провідних університетах може бути сформовано. 

Для цього, на наш погляд, можна ретельно вивчити знанієво-діяльнісні 

показники виробництв знань дослідницьких груп, яких може налічуватись десятки 

та сотні в університеті, відібрати кращі та сформувати дослідницьке ядро в 

університеті. Оскільки  дослідницькі групи розпорошені по підрозділах ВНЗ, то, 

без зміни їх «проживання», можна було б організаційно поєднати споріднені серед 

них у науково-навчальні центри (ННЦ). Для таких центрів і груп у них можна 

було б запровадити інтенсивні форми стимулювання наукових досліджень та 

розробок  [42]. 

Слід відзначити, що  ННЦ не повинні дублювати навчально-наукову 

діяльність кафедр і факультетів, які повністю забезпечують підготовку фахівців за 

навчальними планами та програмами, здійснюючи при цьому певні наукові 

дослідження. Проблема університетів країни у тому, що у цих підрозділах обсяги, 

продуктивність та інноваційність наукової діяльності не завжди можна вважати 

достатніми навіть для  забезпечення на цій основі якісної наукової підготовки 

фахівців. З іншого боку, у структурі університетів, як правило, існують наукові 

лабораторії, центри та науково-дослідні інститути, що цілеспрямовано здійснюють 

наукові дослідження та розробки. Але, по-перше, дані свідчать, що далеко не у 

кожному університеті такі підрозділи мають достатню потужність, високі наукові 

та науково-прикладні результати для того, щоб цей заклад працював як 

дослідницький університет. По-друге, як правило,  наукова діяльність студентів у 
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них не дає підстав говорити про значні обсяги та якість отриманих ними наукових 

і науково-прикладних результатів. 

Таким чином, ННЦ повинні зайняти певну науково-організаційну та 

науково-навчальну нішу. На відміну від кафедр, вони повинні більш 

зосереджуватись на науковій та науково-технічній діяльності, виконанні на 

світовому рівні наукових досліджень і розробок. На відміну від науково-дослідних 

інститутів, центрів і лабораторій, вони повинні бути зорієнтовані на 

цілеспрямоване залучення студентів і аспірантів до виконання наукових 

досліджень та розробок у дослідницьких групах, як правило - з оплатою.   

Слід звернути увагу на те, що залучення всіх магістрантів до проведення 

результативних наукових досліджень і розробок у межах тематичних груп на 

сьогодні дуже складно забезпечити. Більш того, це може бути й недоцільнім, 

оскільки тематика наукових груп з отримання інноваційних і продуктивних 

результатів у вузькому напрямі може просто не вичерпувати бажань магістрантів.  

Наукова діяльність за конкретним напрямом поглиблює наукову підготовку, але 

звужує її. Тому, на наш погляд, у межах ННЦ слід передбачити широку 

загальнонаукову та методологічну підготовку як альтернативу поглибленим 

дисциплінарним науковим дослідженням за обраним магістрантом напрямом. Це 

саме має місце й при підготовці аспірантів, що здійснюють наукові дослідження за 

вузьким напрямом дисертаційної роботи, але повинні отримати й широку 

загальнонаукову  методологічну підготовку. 

Наведене визначає необхідність наявності в ННЦ проблемно-орієнтованих 

міждисциплінарних навчальних програм, у першу чергу спеціальної та 

загальнонаукової методологічної підготовки для магістрантів і аспірантів. Ці 

програми можуть бути цілком засновані на курсах навчального процесу, що 

здійснюється поза ННЦ, але певну їх частину у вигляді спецкурсів, практичних 

занять, консультацій доцільно передбачити у цих центрах. Для цього слід залучати 

до ННЦ науково-педагогічних і наукових працівників, які здатні здійснювати 

підготовку магістрантів і аспірантів як міждисциплінарну, загальнонаукову 
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методологічну, але у поєднанні з орієнтацією на наукові напрями та результати 

відповідного центру, створюючи інтегруючі науково-навчальні курси. 

Можна було б визначити головні завдання ННЦ, серед яких обов'язково 

провинні бути гасла щодо одержання наукових результатів світового рівня, 

конкурентоздатних наукових розробок, інтеграції діяльності з іншими 

виробниками знань, у випадку України – з академічними науковими установами. 

Але такі загальні заклики, що є за формою правильними, достатньо складно 

масово реалізувати у країні, де наукові результати, як і науково-прикладні, 

залишаються «на полицях», а товаровиробники продовжують крокувати своїм 

шляхом. І все ж таки, можна визначити три головних напрями розвитку ННЦ і 

дослідницького ядра університету, яким, на наш погляд, немале альтернативи. 

Перше – це науково-навчальна самодостатність університету. Цей принцип 

може реалізуватись багатьма позитивними заходами. Зокрема, в ННЦ повинне 

цілеспрямовано формуватись кадрове наукове і науково-педагогічне поповнення 

університету шляхом відбору (починаючи з третього-четвертого курсів) 

талановитої молоді та її поглиблена проблемно-орієнтована підготовка, можливо – 

й з відрядженнями на навчання у провідні університети світу. У ННЦ також 

повинні бути суттєво підвищені вимоги до якості наукових результатів як на 

основі публікацій у міжнародних журналах, так і більш уважної експертизи 

незаангажованими фахівцями у країні. Можливо, для провідних державних 

університетів України може бути доцільним визначити систему персонального 

фінансового забезпечення діяльності окремих вчених, які є керівниками і 

відповідальними виконавцями робіт у дослідницьких групах, мають особисті 

високі наукові результати, за умов, що ці вчені одержують ці результати зараз і 

протягом 2-3 останніх років, а також за умов, що вони не займають 

адміністративних посад і не досягли пенсійного віку. 

Слід відзначити, що орієнтація на самодостатність не знаходиться у 

конфлікті із глобальністю світу та мобільністю вчених. Навпаки, у цьому випадку 
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університет виступає на світовому ринку праці у якості активного гравця, а не 

спостерігача потоків носіїв знань. 

Наступне – цілеспрямована робота на вітчизняному ринку. Зокрема – пошук 

можливостей запровадження як наукового, так і інших міждисциплінарних 

проблемно-орієнтованих виробництв знань та прикладних результатів, формуючи 

попит на результати діяльності ННЦ на основі маркетингу. Для дослідницьких 

груп, що знайшли свої «ніші» поза університетом, утворюють квазі-фірми та малі 

фірми, але бажають залишитись у  сфері закладу, слід запровадити режим 

сприяння та стимулювання, зокрема реалізуючи програми інноваційної інкубації 

при ННЦ. 

Третє – представлення університету на міжнародному рівні. Не можна не 

здійснювати  заходи щодо активної міжнародної діяльності ННЦ, у першу чергу – 

щодо участі у боротьбі за міжнародні гранти, співпраці із закордонними вченими 

тощо. Треба акцентовано підтримувати міжнародну співпрацю вчених 

університету, які вже досягли у цьому успіхів, щоб це не було лише їх особистою 

справою. За основу можуть бути взяті також ідеї та проекти типу моделі 

глобального університету EGM [23], але у реалізації для декількох ННЦ, що може 

відповідати фінансовим можливостям. 

Слід відзначити, що будь-яка робота у напрямку формування ННЦ та 

дослідницького ядра університету повинна починатись «знизу» - з дослідницьких 

груп, які реально готові слідувати інтенсивним шляхом нарощування якості 

наукових досліджень та розробок. 

Важливим моментом також є визначення науково-педагогічних груп, які 

могли б ефективно працювати або працюють за ознаками інших виробництв 

знань. Слід більш уважно підійти до аналізу діяльності проблемно-орієнтованих 

міждисциплінарних досліджень, що намагаються отримувати результати «у 

контексті застосування» («Mode 2»), а також підтримати якісні ненаукові 

дослідження, що забезпечують виробництво знань за формами практичної 

мудрості («фронесис»), які проявляються в діяльності дослідницьких груп з 
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проблем економіки, соціології, педагогіки тощо. Потребує, без сумнівну, 

радикальної переоцінки те, що представляється як «педагогічна наука», тому, що 

якісне педагогічне знання навряд чи повинне оцінюватись із позицій віднесення 

його до законів та закономірностей у традиціях природничо-наукового пізнання. 

Представлені у нашій роботі епістемологічні дослідження дають для цього 

достатньо підстав. 

 

4.2.3.Епістеміко-методологічна складова експертизи досліджень 

 

В умовах, коли показники експертизи наукових проектів і звітів не 

враховують особливостей фактично існуючих виробництв знань, належного 

епістемологічного, методологічного та соціального аналізу організаційно-

методичних заходів бракує,  останні діють фрагментарно і занадто рівномірно та 

посередньо стимулюють і тих, хто насправді здійснює глибокі дослідження, і тих, 

хто не продукує корисних результатів. 

Більш конкретно. 

1. Ми віддаємо на «відкуп» світовій науковій спільноті наукову експертизу 

передових досліджень (і це краще з того, що ми робимо), але не здійснюємо 

паралельної епістемологічної та методологічної оцінки наукових публікацій – 

статей, монографій, а фактично – і заключних звітів із наукових робіт. При цьому, 

кращі роботи, що є такими фактично, на рівні оцінки якості наукових знань, а не 

тільки за рейтингом відповідних фахових видань, розбавляються численними 

посередніми. 

2. Цінується кількість робіт – статей, монографій, підручників, навчальних 

посібників, а їх якість розглядається формально. При  цьому незрозуміло, навіщо 

нашій та світовій науці така кількість робіт, яких, до речі, майже ніхто не читає? 

3. Фактично існують достатньо розпливчасті вимоги до наукової продукції 

наукових і науково-педагогічних працівників, що, знов таки, враховують більш 

кількісні, ніж змістовні показники. 
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Цей перелік вад можна було б продовжувати, але вже наведене говорить про 

те, що епістеміко-методологічні методи та засоби можуть і повинні бути 

застосовані як для змістовного, так, можливо, й для структурного реформування 

науки в університетах. 

Слід відзначити, що проекти у межах окремих виробництв знань, так саме як 

і наукове, вимагають адекватних систем оцінювання. Згадуючи виробництво знань 

«Mode 2», слід нагадати, що автори критичних публікацій висловлюють сумніви 

щодо експертизи відповідних проектів у форматі «агори» як спільноти фахівців та 

інших зацікавлених осіб. На наш погляд, можна запропонувати методологічний 

підхід експертного оцінювання, що доповнював би фаховий. Суть цього підходу 

спирається на припущення, що у кожному виробництві знань можуть бути 

визначені епістеміко-методологічні норми якості знань та досліджень, які можуть 

бути представлені на методичному рівні, доступному для розуміння нефахівцями. 

Як приклад, представимо форму епістеміко-методологічної оцінки 

фундаментальних і прикладних наукових досліджень, що пройшла апробацію при 

підготовці магістрантів за курсом «Основи наукових досліджень», у межах якого 

автор роботи викладає питання демаркації наукового та інших виробництв знань, 

основи методології та епістемології, питання підготовки наукових робіт та їх 

експертизи. У Таблиці 4.2. наведемо запитання та схему спрощеного оцінювання 

науково-дослідних робіт. 

Загальні епістемологічні та методологічні компетентності тих, хто здійснює 

експертизу за цією формою, полягають у тому, що експерту відомі: 

- пріоритетні напрями науки, техніки і технологій; 

- що визначає актуальність наукового дослідження, що таке наукова 

постановка проблеми і теми дослідження; 

- розуміння техніки наукового обґрунтування положень проекту (запиту); 

- норми і ознаки науковості знань та досліджень; 

- основі методи наукового дослідження та підходи щодо їх формування; 
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- визначення та змістовні тлумачення фундаментальних і прикладних 

досліджень; 

- особливості наукового та інших сучасних виробництв знань; 

- методика оцінки практичної цінності результатів наукових робіт. 

 

Таблиця 4.2. Спрощені показники оцінювання наукових досліджень 

№ Вимоги до роботи  Якісна 

оцінка  

Бали 

1 Наукова обґрунтованість актуальності та перспективності 

проблематики і тематики проекту, відповідність 

пріоритетним напрямам розвитку науки, техніки, економіки 

та суспільства України. 

Низька 0 

Середня 1 

Добра 2 

2 Повнота розкриття місця запропонованого дослідження 

серед наявних у світовій науці теорій, концепцій, 

дослідницьких програм, аналогів та прототипів, наявність і 

обґрунтованість порівнянь 

Низька 0  1 

Середня 2  3 

Добра 4  5 

3  Обґрунтованість проблеми, теми, предмету, гіпотез, ідей 

та завдань роботи як таких, що вимагають проведення 

саме запропонованих наукових досліджень 

Низька 0 

Середня 1 

Добра 2 

4 Визначеність очікуваних результатів як наукових, повнота 

їх висвітлення, обґрунтованість, доведеність новизни 

Низька 0  1 

Середня 2  3 

Добра 4  5 

5 Методологічна цінність роботи – наявність, повнота 

розкриття та обґрунтованість новостворюваних підходів, 

методів і засобів, можливість їх застосування для інших 

досліджень 

Низька 0  1 

Середня 2  3 

Добра 4  5 

6 Відповідність та зосередженість запропонованого на 

визначеній категорії –  чи є робота науковим 

дослідженням, при цьому саме фундаментальним або 

прикладним  

Низька 0 

Середня 1 

Добра 2 

7 Цінність очікуваних результатів для сучасних або 

стратегічних потреб розвитку економіки та суспільства 

України, практики, техніки і технологій, освітнього 

процесу 

Низька 0  1 

Середня 2  3 

Добра 4  5 

 Сума показників  

 Науково-методологічний рівень роботи  

Зайве викреслити:     НИЗЬКИЙ(0-10),  СЕРЕДНІЙ(11–20),     

ВИСОКИЙ(21–26). 

Коментар_(обсяг не обмежується) 
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Слід зазначити, що наведена експертиза може здійснюватись 

кваліфікованими працівниками профільних підрозділів органів виконавчої влади, 

методистами університетів та іншими фахівцями, що пройшли нескладну 

загальнонаукову підготовку. Така експертиза могла б проводитись також 

спеціальними методологічними групами експертів при органах, що є 

розпорядниками відповідних бюджетних коштів на наукові дослідження та 

розробки. При цьому, запропонована експертиза не замінює собою фахову 

експертизу, а лише доповнює її.  

Запропонована у Таблиці 4.2 форма може використовуватись і для 

експертизи ненаукових досліджень практичного характеру, але для цього, 

зрозуміло, слід дещо змінити формулювання і звернути увагу на наступне. 

1. Наукова обґрунтованість проти обґрунтованості. 

Проводячи експертизу наукових досліджень, фахівці часто не звертають 

увагу на різницю між зазначеними видами обґрунтованості. Наукова теоретична 

обґрунтованість, як відомо, повинна відрізнятися тим, що представляється на 

основі  підведення запропонованого під «відомі» закони, закономірності та 

механізми, що самі науково обґрунтовані та належать до корпусу відносно 

надійного ядра наукового пізнання. 

Ненаукова обґрунтованість актуальності практико-орієнтованого проекту 

визначається дещо іншим шляхом – дослідження у визначеному напрямі потрібне 

суспільству, а запропонований проект «просто» краще  за інші аналогічні 

пропозиції. Але саме ненаукове доведення повинне залучати більше порівнянь, 

тому що може не мати опори на загальновизнані закономірності. 

Досвід автора дає підстави говорити про те, що проекти більшості 

соціогуманітарних досліджень практично не апелюють до обґрунтування своїх 

положень на основі того, що вважається принципами та законами суспільства і 

мислення. Лише кращі з проектів дуже прискіпливо описують порівняння своїх 



 335 

пропозицій зі схожими та альтернативними, які «приховані» в дослідженнях 

інших соціальних структур, систем та контекстів. 

2.  Визначеність очікуваних результатів як наукових. 

Наявність очікуваного наукового результату має місце, якщо у проекті 

представлено попередній опис створюваної теорії як такої, що забезпечуватиме 

передбачення подій на основі законів і закономірностей. При цьому, знов таки, 

треба визначити місце створюваної теорії серед створених, забезпечити 

системність та когерентність відповідних фрагментів наукових знань. Практичний 

результат, наприклад, відповідно до концепції «Mode 2», не має на меті опис 

закономірностей, а передбачає знаходження рішень проблем та оптимальних 

конкретних дій для визначеного контексту застосування, можливо - для певної 

сукупності таких подій та контекстів. Відзначимо, що певна частка проектів 

досліджень, зокрема у педагогіці, не спрямовується на ретельний пошук 

конкретного варіанта, який можна було б обґрунтовано кваліфікувати як 

оптимальний, а передбачає лише «позитивне зрушення». На відміну від цього, ідеї 

фронетичних досліджень Б.Флівберга – це також пошук кращого, а не просто 

позитивного результату, але при цьому не постають завдання теоретизації, 

абстрагування чи цілеспрямованого пошуку закономірностей. Мотивація 

прихильників ідей нових виробництв знань проста: краще досконала «практична 

мудрість» у контексті застосування, ніж сумнівні напівдоведені закономірності. 

 

4.3. Проблеми міждисциплінарної та інтегративної підготовки студентів 

 

Наукова та технологічна діяльність у світі швидко змінюється, взаємини 

науки та суспільства стають більш складними та багатогранними [107]. 

Розширюється та диверсифікується склад діючих і зацікавлених сторін, що беруть 

участь у виробництві знань та впливають на нього.  Змінюється та 

проблематизується виробництво якісних, максимально обґрунтованих знань, які 

прийнято кваліфікувати як наукові. Але при цьому змінюється розуміння 
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«науковості», оскільки людству не вдалося створити єдину і загально визнану 

філософію та методологію науки, визначити критерії та норми демаркації 

наукового та позанаукового знання.  Тим не менше, незаперечним фактором 

розвитку суспільства та економіки вважається вдосконалення систем наукової та 

методологічної підготовки фахівців, що здатні ефективно працювати в 

оновлюваних економіках, глобалізованому суспільстві. Проблема полягає у тім, 

що якісна загальнонаукова і методологічна підготовка майбутніх вчених, 

розробників високих  технологій, менеджерів знань повинна забезпечуватись 

університетами спільно з науковими установами незважаючи на відсутність 

строгих критеріїв і норм науковості. При цьому завдання створення нових 

навчальних програм і курсів, що засновуються на сучасному розумінні 

загальнонаукової та методологічної підготовки в умовах конкуренції підходів 

реалізму та постмодерну визначає необхідність здійснення складного 

комплексного педагогічного та епістеміко-методологічного дослідження. 

Слід зазначити, що завдання поглибленої наукової та методологічної 

підготовки фахівців завдяки розвитку виробництв знань як міждисциплінарних та 

орієнтованих на вирішення проблем трансдисциплінарного характеру, вимагає 

підходів, що набули широкого розгляду та впровадження закордоном, але лише 

інколи згадуються у вітчизняних науково-педагогічних публікаціях. Йдеться про 

інтердисциплінарний (або міждисциплінарний), інтегрований та інтегративний 

підходи, що започатковувались у педагогіці у першій половині минулого століття, 

але набули актуальності саме у постіндустріальному суспільстві та економіках 

знань, які значною мірою узгоджуються з ідеями постакадемічної науки та 

виробництв знань за способом «Mode 2».  

Враховуючи наведене, дослідження аспектів створення міждисциплінарних, 

інтегрованих та інтегративних навчальних програм загальнонаукових і 

методологічних навчальних курсів для університетів,  які опановують своє місце у 

нових економіках і суспільствах знань, виступає як актуальне і своєчасне. 

Проведення  зазначених досліджень є актуальним як з позицій суспільних потреб, 
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так і за відсутності вичерпного педагогіко-методологічного вирішення 

поставлених питань. Зміни змісту, форм і методів загальнонаукової та 

методологічної підготовки студентів університетів відображають трансформацію 

економіки та суспільства країни, яка, у свою чергу, ще не вийшла з полоси 

постіндустріальних перетворень. Залишаються неподоланими вади пізнавально-

методологічної свідомості навіть у фаховій спільноті суспільства, що 

проявляються у сумнівних положеннях як підручників, дисертаційних робіт і 

проектів досліджень (зокрема соціогуманітарних дисциплін), так і законодавчих 

актів [223].  

Аналіз наукових публікацій, педагогічно-дослідницького досвіду та 

прикладів нормативно-методичного забезпечення ряду суспільних практик дає 

підстави вважати, що проблема загальнонаукової та методологічної підготовки 

студентів не має на сьогодні вичерпного вирішення [83,224]. Застосування 

міждисциплінарних та інтегративних підходів значною мірою вирішує завдання 

проблемно-орієнтованої підготовки фахівців сучасних економік та суспільств 

знань. Але відхід від традиційних дисциплінарних підходів виявляється не завжди 

ефективним і викликає дискусії. Наведене визначає доцільність більш уважного 

розгляду питань загальнонаукової методологічної підготовки фахівців в аспекті її 

застосування у вітчизняних університетах дослідницького типу та обумовлює 

актуальність нашого дослідження. 

Поглиблена наукова підготовка фахівців у нашій країні та закордоном, 

важливою складовою якої є оволодіння загальнонауковими і методологічними 

знаннями та компетентностями, сьогодні пов'язується зі створенням економік та 

суспільств знань, формуванням кадрів «робітників знань» [225]. Пошук вирішення 

цих питань здійснюється зокрема в межах програм інтеграції науки, освіти і 

виробництва  в Україні [42] та у Росії [15]. 

Проблема, якій присвячене дослідження, має всі ознаки міждисциплінарної. 

Вона започаткована як педагогічна, оскільки передбачає вдосконалення 

навчального процесу  шляхом напрацювання теоретико-методологічних положень 
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щодо міждисциплінарних та  інтегративних навчальних курсів. Відзначимо, що 

зазначені навчальні курси, на нашу думку, повинні засновуватись на сучасних 

уявленнях щодо створення та використання знань. Ці питання розглядаються 

соціальною епістемологією [195], яка позиціонується більш як загальнонаукова 

дисципліна, але тісно поєднується із філософією науки. З іншого боку, наше 

дослідження повинне використовувати підходи загальнонаукової методології, що 

пов'язуються з роботами Г.Щедровицького [132], його колег та послідовників. 

Важливою складовою дослідження є постановка педагогічних завдань як 

продовження ідей та концепцій розвитку університетської освіти, що за 

вітчизняними традиціями відносять більш до педагогіки, ніж до організації та 

управління. У той же час, наука про форми і методи створення та функціонування 

університетів вже давно перетворилась на регіон знань, суттєве місце у якому 

займають, наприклад, проблеми університетської науки, організації та проведення 

наукових досліджень, прикладних розробок тощо. 

Таким чином, поставлене у нашій роботі завдання проблематизується: 

- як педагогічне, епістемологічне, соціальне, організаційно-управлінське, з 

позицій науки про науку і технологічний розвиток; 

- на всіх традиційних рівнях методології та пізнання – філософському, 

загальнонауковому, дисциплінарному, методичному.  

В якості основного методу в нашому дослідженні будемо використовувати 

епістеміко-методологічну проблематизацію, представлену в роботі [226] та 

розширену відповідно до визначених завдань. 

Відзначимо міркування фахівців щодо місця ідей міждисциплінарної 

підготовки в сучасних університетах. Так, М.Поляков і В.Савчук [41,с.465] 

зазначають, що у моделі класичного університету країни має бути закладено 

створення міжгалузевих, міждисциплінарних центрів навчання та дослідження, які 

б об'єднували широке коло професорсько-викладацького складу гуманітарної, 

технічної, природничої, педагогічної та соціальної спрямованості. Гнучкість і 
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багатоаспектність діяльності таких центрів повинна сприяти підготовці кадрів зі 

стратегічним мисленням.  

Ректор НТУУ «КПІ» М.Згуровський у доповіді «Світові орієнтири 

діяльності нашого університету (30.08.2010р.) відзначав: «Ми маємо орієнтувати 

вектор нашої діяльності на фундаменталізацію підготовки, гармонійно поєднуючи 

її з вузькотехнічною спрямованістю. Життя ставить завдання підсилення 

міждисциплінарності та інноваційності навчання». 

У матеріалах російсько-американської наукової конференції 2004 року 

[15] відзначалося, що дослідницький університет – це науковий, освітній та 

культурний центр, що у більшому обсязі, ніж інші заклади, проводить 

фундаментальні дослідження, зокрема міждисциплінарні, готує фахівців у галузі 

високих технологій, що потрібні для інноваційного розвитку суспільства, яке 

засновується на знаннях. Незважаючи на те, що більшість фахівців підтримувало 

вимоги щодо наявності у визначенні дослідницького університету положення 

щодо проведення міждисциплінарних наукових досліджень і створення 

міждисциплінарних спеціальностей, викликали дискусію реальні можливості та 

складнощі такого підходу. Вказувалось, що міждисциплінарні курси та програми 

не завжди знаходять підтримку в університеті та за його межами, зокрема з боку 

замовників та фінансуючих організацій. 

Е.Лузік зазначає [227]: «головним інструментом удосконалення навчального 

процесу в технічному університеті повинно стати теоретико-методологічне 

обґрунтування формування інтегративних навчальних курсів, ... що припускає 

включення в навчальні плани гуманітарної фундаментальної підготовки 

природничо-технічних дисциплін і, відповідно, циклу гуманітарних дисциплін – в 

природничо-технічну фундаментальну підготовку. ... Мова йде про створення 

нового покоління проблемно-орієнтованих інтегративних курсів, реалізація яких 

потребує від студентів та викладачів міждис-циплінарного синтезу і об‘ємного 

поліпредметного системного бачення».  
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Міждисциплінарність досліджень і підготовки фахівців у провідних 

університетах світу відображає сучасні тенденції розвитку виробництв знань як 

таких, що системно і комплексно охоплюють вирішення проблем людства. Більш 

акцентована орієнтація університетів не на дисциплінарну науку, а на проблемно-

орієнтоване виробництво знань сприяє формуванню навколо них інноваційного 

середовища. У контексті трансформації місії університетів у сучасному 

суспільстві Г.Іцковіц вказує, що заклади дослідницького та підприємницького 

типів повинні бути багатофункціональними і мати сильні гуманітарні програми 

[25,с.15]. І Стенфордський університет, і Масачусетський технологічний інститут 

створили сильні департаменти гуманітарних наук, але останній пішов далі та 

зробив це  таким чином, щоб гуманітарні знання були корисні для технологічних 

наук. При цьому, керівництво МТІ вважало, що широка освіта потрібна їх 

студентам для того, щоб вони у наступному ставали лідерами в технологічній 

сфері.  

Відзначимо, що проблемна орієнтація та міждисциплінарність у сучасних 

умовах співпадає з ідеєю моделей дослідницького та підприємницького 

університету і розвитком у них дослідницьких груп як квазі-фірм. У 

дослідницькому університеті ці технологічно-підприємницькі осередки 

переходять від створення фундаментального дисциплінарного знання до 

прикладних розробок і технологій.  Прикладні розробки більшою мірою 

орієнтовані на вирішення певних проблем, що мають технічну, технологічну та 

економічну цінність. При переході від досліджень до розробок  зростають потреби 

в залученні до їх створення більш широкого кола спеціалістів різного фаху. 

Завдання створення конкурентоздатних технологій та виробів вимагають 

орієнтації на їх якість і відповідність потребам споживачів, виробництва 

відповідних знань стають між- і трансдисциплінарними. Перетворення 

дослідницьких груп на малі технологічні фірми відповідає шляху трансформації 

дослідницького університету у підприємницький [222,с.15]. Якщо формування 

підприємницького університету відбувається не спонтанно, а свідомо, то на 
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порядок денний постає й більш акцентована міждисциплінарна навчальна 

підготовка. До речі, у технічних і технологічних інститутах та університетах 

завжди мали місце не лише дисциплінарні навчальні програми, а й курси, що 

відповідають потребам конкретних суспільних практик. 

Відповідно до моделі глобального університету EGM [23], професорсько-

викладацький склад,  як виробники нових знань, повинні брати на себе нові ролі, 

переходячи до міждисциплінарних досліджень і відповідної підготовки фахівців, 

спрямованих, більшою мірою ніж раніше, на реальні проблеми світової спільноти. 

Автори цієї моделі вказують, що університети EGM вимагають більшої 

внутрішньої складності досліджень, створення міждисциплінарних центрів, 

інтеграції елементів досліджень в програмах навчання студентів.  

На початку 90-х років минулого століття формування концепції знань «Mode 

2» [184], що  виробляється в контексті його застосування, створюється у 

міждисциплінарних і  трансдисциплінарних дослідженнях, характеризується 

неоднорідністю його виробників і оцінюється «агорою» [228], призвело до 

уточнення місця дослідницьких груп університетів у сучасних економіках і 

суспільствах знань. Стосовно цього, С.Фуллер зазначив [229,с.13.], що коли 

картина виробництва знань «Mode 2» була представлена вперше у 1994 р., у ній 

можна було побачити відсутність у виробництві університету. Він вказує, що 

традиційна академічна наука «Mode 1» – це дещо менше за університет, тоді як 

«Mode 2» – дещо більше за нього або інше. 

На нашу думку, можна підтримати міркування тих авторів, які вказують, що 

зазначене виробництво знань у тих чи інших проявах існувало тривалий час, 

набуваючи все більшого значення із розвитком практичних форм знань та 

діяльностей. Сьогодні  концепція цього виробництва знань опрацьовується, але 

важливим є те, що його певні аспекти дійсно реалізуються у процесі досліджень 

та розробок. Без сумніву, наявність елементів виробництва «Mode 2» як певної 

альтернативи дисциплінарній науці актуалізує й міждисциплінарність та 

інтегрованість навчального процесу в університетах, що були і залишаються 
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потужними діючими особами суспільств знань. Проблеми інтегрованої та 

інтегративної підготовки привертають увагу викладачів університетів при 

формуванні навчальних курсів, що орієнтовані на постановку не тільки 

дисциплінарних завдань, а й міждисциплінарних проблем, а також більш 

активного залучення студентів університетів до наукової роботи [230]. 

Таким чином можна відзначити, що у ході розвитку людства складові 

міждисциплінарних досліджень і відповідного підходу щодо навчання ставали все 

більш вагомими у пізнанні та підготовці фахівців, адекватній потребам 

суспільства. Сьогодні ж утворились умови щодо їх поєднання у науково-

навчальному підході, який може  розглядатись з єдиних епістеміко-

методологічних та педагогічних позицій. 

Тематика інтегративних форм навчання відома у світовій педагогічній 

практиці та теорії вже близько ста років, а тому фахівцями напрацьовано 

публікації, які містять систематично викладений науково-методичний матеріал, 

що представляє як основні положення підходу, так і позитив та недоліки його 

запровадження. Прикладом таких напрацювань можна вважати роботу С.Матісон і 

М.Фрімен. У доповіді «Логіка інтердисциплінарних досліджень» [231] вони 

відзначають, що ідея поєднання двох або більшої кількості дисциплін, 

педагогічних підходів, груп людей або навичок не нова. Розробники 

міждисциплінарних, інтегрованих та інтегративних підходів не просто 

намагаються поєднати дві або більше систем знань: загальний метод розвитку цих 

моделей -  поєднання дисциплін через головні ідеї або теми. 

Вказується, що більшість міждисциплінарних моделей, однак, прагнуть 

поєднати дисципліни з метою підвищення якостей кожної з них, а також для 

забезпечення кращого розуміння того, як дисципліни поєднуються між собою та з 

оточуючим світом. 

Моделі інтегрованих програм  краще розглядати як міст між 

міждисциплінарними та інтегративними моделями. Найчастіше вони створюються 

викладачами, що мають зацікавленість у більш глобальних підходах, їхні 
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комплексні дослідження виходять за дисциплінарні межі. Відповідно до моделі 

інтегрованого навчання, педагогіка виступає проблемно-орієнтованою, 

інтеграційна модель утворюється навколо абстрактних тем і глобальних проблем. 

Інтегративний підхід створює різні рамки для навчання і перетворює 

викладачів і студентів на партнерів щодо розроблення навчального плану. Як й 

інтегрований підхід, інтегративний організований за темами та проблемами, але 

він підкреслює особисті інтереси, культуру та характер студента більше, ніж інші 

представлені моделі. Особисті міркування, вибір і конструкції приймаються в 

якості ціннісних компонентів навчального середовища. Для підходу характерними 

є персоналізація, розвиток у студентів особистого погляду на навчання, 

суспільство та світ. 

У наведеній роботі відзначається, що всі три моделі мають позитивні 

результати. При цьому для студентів забезпечується: 

- покращення розуміння, усвідомлення та застосування загальних понять; 

- поліпшення розуміння глобальної взаємозалежності разом із розвитком 

різних перспектив, точок зору і цінностей; 

- покращення вміння приймати рішення, мислити критично і творчо,  

узагальнювати знання за межами дисциплін; 

- покращення здібностей щодо виявлення, оцінки та передачі важливої 

інформації; 

- сприяння колективному навчанню, підвищенню самооцінки студентів як 

членів суспільства, підвищення мотивації до навчання. 

Серед запропонованих у роботі переваг для викладачів можна відзначити: 

- покращені  та більш змістовні відносини зі студентами; 

- більшу гнучкість навчання, покращення інтеграції інформації;  

- зростання колегіальності та підтримки між викладачами, більш широке 

розуміння зв'язків між дисциплінами. 

С.Матісон і М.Фрімен також вказують, що міждисциплінарний підхід 

дозволяє значною мірою використовувати матеріал дисциплінарних навчальних 
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програм. У той же час, інтегрований та інтегративний навчальний план потребує 

переосмислення учіння та викладання. Викладачі та студенти можуть почувати 

себе некомфортно у нових ролях, перехід від дисциплінарного до інтегративного 

підходу вимагає відповідної готовності учасників навчального процесу. 

Складнощі також виникають при поєднанні дисциплінарного матеріалу групою 

викладачів, оскільки кожен з них є спеціалістом у певній окремій галузі, дуже 

часто надає перевагу знайомим фрагментам курсу, має власні уподобання. 

Як формування міждисциплінарних та інтегративних навчальних програм 

пов'язано з аспектами розвитку науки в університетах? 

Відповідно до наведеного Б.Рідінгсом [232], концепція німецького 

дослідницького університету часів В. фон Гумбольдта пов'язується з німецьким 

ідеалізмом, який має особливість наполягати на тому, що специфіку університету 

складає єдність дослідження та навчання. Відповідно до цієї концепції, культура 

розглядається як єдність всіх знань, вона є об'єктом науково-філософського 

вивчення та дослідження. З іншого боку, культура вказує на процес розвитку, 

культивації особистості. С.Фуллер відзначає [229], що головною дисципліною 

того часу була певна форма історико-критичної теології, здобутком якої вважалась 

демістифікація Біблії. 

В англо-американському університеті [232] часів Д.Ньюмена основний 

розлом проходить між культурами наукового і літературного типів. Було явлено 

світу освічену особистість – джентльмена. Але британська герменевтична 

філологія не змогла поєднати науку і літературу; ототожнення культури з 

літературою стало певною відповіддю на процеси технізації та індустріалізації. 

Відповідно до цієї концепції, вільна філософська освіта дає не часткові утилітарні 

знання, а призводить до загального розуміння єдності знань; розуміння місця 

знань у світі повинне знайти своє формулювання у літературі. 

Сьогодні відбувається світова конкуренція університетів, що стимулюється 

запровадженням рейтингових систем [233], у розвинутих країнах і тих 
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суспільствах, що бачать своє майбутнє в економіках знань, ставляться завдання 

формування університетів світового класу 

Для того, щоб скласти науково обґрунтовану уяву про концепцію сучасного 

університету країни, у нашій роботі було достатньо детально обговорено 

міркування відомих організаторів університетської освіти та науки, багатьох 

ректорів і проректорів, інших фахівців університетів, компетентних органів 

державної влади. Але у цих матеріалах представлено як збіг позицій, так і 

суперечливі міркування. Достатньо виваженими виглядають пропозиції щодо місії 

Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського [234], з якими 

складно не погодитись. У документі вказується, що концептуалізація 

університетської освіти повинна спиратися на філософську культуру, особливе 

місце в якій повинна посідати методологія науки, а також на інші культури - 

історичну, політичну, філологічну з її лінгвістичними та літературознавчими 

складовими, математичну, екологічну, антропологічну. 

Наш підхід щодо проблематизації виробництва знань в університеті та 

сучасне розуміння методології дає підстави вважати, що саме вона може 

претендувати на роль системоутворюючого комплексу, який поєднує знання 

суспільних практик та дисциплінарне наукове. Кожна наукова дисципліна та 

достатньо розвинута у теоретико-методичному вимірі суспільна практика має 

власну систему нормативів, регламентів, методів виробництва знань, завдяки чому 

її концепції та теорії представлені разом із методами їх формування. Наприклад, 

використовуючи міркування В.Краєвського та його колег-співавторів [235] з 

методології педагогіки, можна говорити про те, що для педагогіки, як суспільної 

практики, методологічним інструментом виступають методики та технології 

навчання та виховання. У свою чергу, для них методологічне знання представлене 

у теоріях наступного рівня – у дидактиці та теорії виховання. Відомі міркування, 

що теорії навчання та виховання безпосередньо базуються на категоріально-

нормативному апараті філософії. Але у працях Е.Юдіна [40], Г.Щедровицького 

[132], В.Краєвського [235] наведені обґрунтування щодо виокремлення 
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загальнонаукової міждисциплінарної методології, що не входить до контуру 

розділів філософії, а також методологічного знання, що є верхнім шаром 

формування окремих дисциплін і практик. 

Таким чином, методологічне знання, що представлене на всіх рівнях 

пізнання від філософії до методик суспільних практик, на нашу думку, може бути 

інструментом реалізації ідеї та місії університету, і знаходячись за рівнем 

абстрактності нижче філософії, виступати у якості загальнонаукового, певною 

мірою – й загальнокультурного комплексу методів і засобів пізнання та діяльності. 

При цьому можна говорити про те, що «партнером» методології на 

загальнонауковому та інтердисциплінарному рівні виступає соціальна 

епістемологія [195], що завдяки напрацюванням останніх 30-ти років утворила 

власний регіон вчення про знання та пізнання, певною мірою відокремлений від 

філософії, гносеології та епістемології в їх класичному розумінні. 

Зазначене дає підстави створення загальнонаукових інтердисциплінарних, 

інтегрованих та інтегративних навчальних програм, курсів лекцій, що 

безпосередньо пов'язані з реалізацією ідей університету як закладу освіти та науки 

в сучасному розумінні пізнання, виробництва знань та підготовки культурної, 

всебічно освіченої людини.  

Прикладом реалізації такого підходу можна вважати курс з основ наукових 

досліджень, що викладається автором роботи. Курс щороку змінюється та 

доповнюється у напрямку більш повного представлення світових напрацювань 

теорії та практики досліджень науки і технологій, загальнонаукової методології, 

соціальної епістемології,  суміжних областей пізнання та теорії суспільних 

практик. Навчально-пізнавальна платформа курсу з основ наукових досліджень у 

своїх концептуальних засадах виявилась достатньо різноплановою з точки зору 

рівня абстрактності науково-навчального матеріалу. Це дозволило відійти від 

традиційних схем представлення в курсі лише методичних аспектів наукових 

досліджень, питань методики їх організації та регламентів проведення, настанов 

щодо оформлення наукових публікацій, користування науково-технічною 
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інформацією, відомостей про діяльність структур з організації науки та вищої 

освіти тощо.  

Головною ідеєю курсу виступає розкриття епістеміко-методологічних засад 

наукового та суміжних форм пізнання, поглибленої наукової підготовки студентів 

у контексті реалізації моделі сучасного університету.  Основною проблематикою є 

розкриття аспектів науковості знань та пізнання в їх розвитку. В курсі 

представлено положення методології на всіх її рівнях, філософії науки, класичної 

та соціальної епістемології, фрагменти методології педагогіки, інноватики, теорії 

організації та управління, менеджменту знань, аспекти розвитку університетів та 

інноваційних структур, законодавства у сфері вищої освіти, наукової, науково-

технічної та інноваційної діяльності. 

Вже у 2006 р. наведений курс з основ наукових досліджень було сформовано 

як міждисциплінарний, що був призначений забезпечити поглиблення 

загальнонаукової та методологічної підготовки магістрантів фізико-математичних 

спеціальностей технічного університету. У  наступні роки курс набув ознак 

інтегрованого. По-перше, методичні аспекти наукової підготовки студентів було 

визнано достатньо тривіальними і такими, що не потребують викладання на 

лекціях, можуть бути засвоєні в процесі самостійної роботи студентів із 

контролем на практичних заняттях. Центральною ідеєю курсу все більш ставало 

розкриття надскладної проблеми науковості пізнання, яка, незважаючи на її 

конструктивістський характер, не була вирішена у світовій філософії науки та 

епістемології в термінах ідентифікації та демаркації наукових і позанаукових 

знань, не було напрацьовано загальновизнаних критеріїв і норм науковості. 

Сьогоднішня реалізація курсу передбачає поєднання моделей інтегрованого та 

інтегративного підходу, оскільки серед магістрантів, як правило, виокремлюється 

підгрупа осіб, що активно співпрацюють з викладачем, тоді як інші 

задовольняються відносно пасивним вивченням матеріалу. 

У підсумку відзначимо наступне. 
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1. Проблемно-орієнтований підхід до пізнання, що природно веде до вимоги 

їх міждисциплінарності, тісно взаємопов'язаний з проникненням науки в усі сфери 

життєдіяльності, в суспільні практики. Проголошення способу виробництва знань 

«Mode 2» відіграло роль констатації виходу на новий якісний рівень пізнання 

світової спільноти, надало нове обґрунтування ідеям економік та суспільств знань. 

Але саме через усвідомлення потреб щодо створення між- і трансдисциплінарних 

проблемно-орієнтованих знань, розвитку програмно-цільового підходу щодо 

наукових досліджень та прикладних розробок  нового значення набувають 

міждисциплінарні, інтегровані та інтегративні моделі підготовки фахівців. На 

нашу думку, це заслуговує на увагу організаторів навчального процесу та науково-

педагогічних працівників, особливо у навчальних закладах інноваційного і 

дослідницького типу, що спрямовують свою діяльність на задоволення потреб 

розвитку економіки та суспільства країни, опанування власного місця у 

європейських просторах науки та вищої освіти. 

2. За результатами нашого дослідження та певного педагогічного досвіду є 

підстави вважати, що застосування моделей міждисциплінарного, інтегрованого та 

інтегративного підходів сприяє вирішенню завдання поглибленої 

загальнонаукової та методологічної підготовки фахівців в університетах, які у 

навчально-науковому вимірі позиціонуються як дослідницькі. 

3.  В роботі представлено певний досвід реалізації моделей інтегрованого та 

інтегративного навчання на базі курсу з основ наукових досліджень в технічному 

університеті. Досягнуто позитивних результатів, і набагато більшого можна було б 

досягти у поглибленій науковій та методологічній підготовці студентів, якщо б 

навчальні програми університету передбачали комплексну реалізацію 

міждисциплінарної та проблемно-орієнтованої підготовки. Але ми розуміємо, що 

без створення на державному рівні потужних програм, спрямованих на вирішення 

актуальних проблем розвитку країни, цільова проблемно-орієнтована підготовка 

позбавлена суттєвої складової – конкретного стабільного замовлення, а студенти – 

зацікавленості у здобутті відповідного фаху. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Узагальнений погляд на проблему розвитку науки в університетах 

Можна констатувати, що так звана «друга місія» університету – наукова - 

одержання наукових знань у дослідженнях – традиційно пов'язується із знанням, 

яке називають науковим. Наше дослідження ще раз підтверджує, що вчені різних 

часів і соціально-економічних формацій, діячі університетської освіти розглядали 

науку дещо по-різному. Тим не менше, таке «наукове» пізнання завжди займало 

одне з центральних місць в університеті, оскільки представляло і зміст освіти, і 

методи та методики його доведення до осіб, що навчаються.  

Те, що за різних часів вважалось наукою, було і залишається основою ВНЗ. 

Вони є настільки університетами, наскільки володіють науковим знанням, 

накопиченим людством, створюють його і здатні передавати наступним 

поколінням у складі всього культурного надбання. Пізніше рухома педагогіко-

методична надбудова над знанням у вигляді навчальних планів і програм, 

спеціальностей і спеціалізацій, кваліфікаційних рівнів, вчених  ступенів і наукових 

звань була сконструйована викладачами, вченими та організаторами як підсистема 

управління освітою, що бере на себе відповідальність за головну діяльність 

університету.  

В Україні, та й не лише у ній, ця керуюча підсистема, зрозуміло, посіла 

перше місце у закладі, що засвідчено і у двох головних законах про наукову і 

науково-технічну діяльність та про вищу освіту. У першому - фразою: «Наукова і 

науково-технічна діяльність є невід'ємною складовою частиною навчального 

процесу» ВНЗ [39] (хоча й невід'ємною, але лише складовою), у другому – що: 

«Наукова і науково-технічна діяльність у вищих навчальних закладах є 

невід'ємною складовою освітньої діяльності» і чомусь здійснюється не для 

створення наукових і науково-прикладних результатів, а «з метою інтеграції 

наукової, навчальної і виробничої діяльності в системі вищої освіти» [38]. 

Головування навчального процесу над створенням знань для ВНЗ є зрозумілим і, 
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за формою, виправданим, але має тенденцію щодо витіснення науки на другорядні 

ролі в університетах.  

Орієнтовне визначення місця науки у ВНЗ запропоноване у Статті 62 Закону 

України «Про освіту», відповідно до якої: «Фінансування фундаментальних та 

пошукових наукових досліджень, наукових програм, проектів державного 

значення … здійснюється на конкурсній основі в обсязі не меншому десяти 

відсотків державних коштів, що виділяються на утримання вищих навчальних 

закладів» [84]. 

Разом із тим, формування корпусу знань у освітньо-науковому закладі та їх 

відповідність передньому краю інтелектуального людського надбання є 

визначальним для існування університету як такого. Сьогодні головною місією 

університету є освіта, але він не можливий без науки як діяльності та знання, при 

цьому саме останнє виступає його основним тактичним і стратегічним ресурсом. 

Незважаючи на те, яке місце займає університет у рейтингах, як рекламуються 

його досягнення, від багатьох інших організаційних та політичних заходів, 

головне продовжує вирішуватись у спілкуванні конкретних викладача і студента. 

Неправильно говорити, що викладач настільки відповідає своїй професії, 

наскільки є вченим – особою що безпосередньо створює нові наукові знання; тут є 

місце й інтелектуалам, що вдало опановують знання інших і володіють 

майстерністю навчання та виховання. Але викладач повинен передавати 

студентам «всю мудрість» Світу, а для цього – реально володіти її часткою, що 

таки вимагає його безпосередньої участі у нескінченному напрацюванні та 

оновленні наукових знань. 

Занадто загальним було б судження, що проблеми науки в університетах 

країн із розвинутою економікою також не можна вважати цілком вирішеними. Але 

тут вихідними умовами для розвитку університетських досліджень виступають 

наявність замовлення від потужних високотехнологічних фірм, диверсифіковані та 

численні джерела фінансування, сформований розподіл праці в науково-

технологічній сфері. Не виступає загостреною й проблема експертизи проектів 
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досліджень  і наукових результатів, що характеризує більш виважені позиції 

демократичних суспільств у порівнянні з корумпованими. Разом з тим, існують 

проблеми глобалізації, масовізації вищої освіти, часткової втрати університетами 

позицій домінуючих осередків досліджень, навіть у країнах, де немає потужної 

системи наукових установ. Непоодинокі роботи фахівців, у яких постає 

«університет в руїнах», заклади, що не встигають переорієнтуватись на більш 

масову вищу освіту без втрати її якості. Відбувається пошук свого місця 

університетом під тиском конкуруючих виробників знань та засобів навчання 

епохи інформаційно-комунікаційних технологій. 

З позицій дослідницької місії університетів, справа полягає ще й у тім, що 

запровадження нових підходів до виробництва знань в одних випадках не вимагає 

опори на глибоке знання закономірностей природи, а в інших – знаходиться на 

протилежному краї, - у сфері інтеграції високої науки і технологій. Останнє 

відбувалося достатньо тривалий час, і тут рух університетів і високотехнологічних 

фірм «назустріч» (у країнах зі сталими економічними орієнтирами) утворює певну 

рівновагу попиту і пропозиції. 

Що ж стосується першого - проблемно-орієнтованого практико-

професійного пізнання в контексті його безпосереднього застосування, то тут 

університети з громіздкою структурою програють групам і малим фірмам, що не 

здійснюють підготовку фахівців та не мають наукового підґрунтя своєї діяльності, 

що й не є необхідним через сильну залежність предмету досліджень від контексту 

та від людської діяльності.  

В цих умовах, за кордоном все більш привертають увагу форми 

підприємницьких університетів, які їх автори вважають наступним кроком у 

порівнянні із, здавалося б, ідеальною моделлю заможного дослідницького 

університету. Все більш корисним виявляється досвід перетворення 

дослідницьких груп на квазі-фірми і малі фірми. Але наші дослідження показують, 

що у випадку низької інноваційності економіки університет втрачає дослідників, а 

система наукомістких виробництв не поповнюється. 
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Досвід закордонних університетів більш тонко підтверджує ефекти вад 

пізнання та дослідницької діяльності, тоді як у вітчизняних і російських 

університетах вони проявляються у формах значних деформацій. В університетах 

України більш потужно проявляються невідповідності наукових досліджень 

світовому їх рівню, наявність у ВНЗ яскраво представленого широкого спектру 

репродуктивної діяльності науково-педагогічних дослідницьких груп. 

Але в основу нашого дослідження було покладене те, що далеко не лише 

економічні, фінансові та організаційні чинники визначають форми та зміст 

навчальної та наукової діяльності в університетах. Поруч із соціально-

економічними, існують знанієво-діяльнісні, тобто епістеміко-методологічні 

проблеми пізнання, виробництва знань та освіти в сучасному університеті, які 

потребують уважного дослідження. 

 

Що дозволяє усвідомити проблематизація науковості знань в аспекті 

діяльності університетів? 

Після того, як  ми переконались у важливості визначення наукової якості 

знань та досліджень для аналізу наукової і суміжних діяльностей в університеті, 

стало доцільним розглянути питання, які традиційно відносяться до сфери 

епістемології - вчення про знання і пізнання, а також методології – вчення про 

метод і форми діяльності. 

Наука, як форма пізнання та виробництво знань, є інтелектуальною 

системою, що створена людством. Але будучи введеною у соціальний життєвий 

світ людини, вона розвивається у свідомостях та суспільствах, набуваючи форм, 

які не були для неї визначені в античності. Наука вже давно втратила вигляд 

знання, у якому не можна мати сумніву, і такого, що чітко розмежовується з 

повсякденнім, технікою і мистецтвом, філософською мудрістю тощо. 

Напрацьоване у науці  виступає як єдність несумнівного і суперечливого, 

гіпотетичного і достатньо доведеного, нових і застарілих теорій, які, тим не 

менше, недоцільно позбавляти статусу наукових. Таким чином, наука у своєму 
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розвитку набула проблемності, проблематизувалася в епістемологічному, 

методологічному, соціальному та інших вимірах. 

Для того, щоб продовжити дослідження багатьох поколінь філософів науки і 

дослідників наукової діяльності, було запропоновано підхід і метод епістеміко-

методологічної проблематизації, суттю яких є використання відомого 

представлення наукового знання на філософському, загальнонауковому, 

дисциплінарному і методичному рівнях методології та пізнання. Але підхід було 

доповнено в епістемологічному вимірі визначенням спектру ознак і норм 

науковості, типів і видів суміжних з наукою знань. Метод проблематизації 

розгортає свої положення в процесі уточнення образів і властивостей наукового та 

суміжних форм пізнання і досліджень, що забезпечує все більш повне 

співставлення цього конструкту з наукою, що «існує» у соціальній реальності. 

Запропонований метод підтвердив відому некритеріальність так званих 

«критеріїв науковості», але дозволив уточнити сучасний образ науки,  зокрема її 

основні ознаки. Якщо представити шлях розвитку науки у спрощеному вигляді, то 

можна говорити про наступне. 

1. Наукове пізнання могло виникнути з бажання людства передбачати події 

та процеси світу, а для цього – скористатись одним з двох шляхів: або «перенести» 

те конкретне, що відбувається, у майбутнє, або дізнатись закони, яким слідує рух 

речей. Оскільки перший шлях продукував  багато помилок, людство скористалось 

другим. 

2. Як тільки ставиться задача досліджувати закономірності, це потребує 

узагальнень, а потім абстракцій та ідеалізацій, моделей і теорій. У свою чергу, 

отримані на цій підставі теорії не представляють конкретику подій, а лише 

закономірне, яке, до того ж, приховане у контекстах. Таким чином, для 

підтвердження наукових теорій необхідні спеціальні експерименти, які 

підкреслюють закономірності і максимально позбавляються супутнього. 

Таким чином, наука виступає як специфічна форма пізнання, що 

спрямовується головним чином на усвідомлення закономірностей, а тому 
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продукує теорії як абстрактно-ідеальні проекції реального світу. Разом із тим, 

теорії природничої, фактично, основної складової науки, співвідносяться з 

об'єктивною реальністю або дійсністю, що є недосяжною для адекватного опису, 

але існуючою основою для експериментального порівняння. Що ж стосується 

спроб створити версії наукового пізнання над соціальною та схожими 

реальностями, то виникають проблеми і виявлення, і використання 

закономірностей, оскільки вони є із самого початку людиновимірними і 

нестабільними.  

Проблематизація науковості, а також здійснене в роботі визначення 

сучасного образу науки в її ознаках та нормах, дає підстави для досліджень  форм 

пізнання та виробництв знань, що «реально» (у соціальній реальності) існують в 

університеті та у людському світі. Вже при визначенні ознак науки стає 

зрозумілим, що для дослідницьких груп університетів існує спектр якостей 

отримуваного знання. А тому оптимальна організація та адекватне стимулювання 

навіть «строго» наукових досліджень виявляється складним завданням. 

 

Сучасні виробництва знань 

Фахова світова спільнота приділяє багато уваги новим підходам щодо 

пізнання, а особливо – новим його системам, що позиціонуються як виробництва 

знань. Як підкреслюється в роботі, постакадемічна наука, виробництво знань 

«Mode 2», технонаука та фронетичні дослідження виникли не просто як штучні 

інтелектуальні конструкції, а як відображення трансформацій реальних 

досліджень, що намагаються набути форм, адекватних своєму предмету, 

завданням та особливостям використання. 

Нашою роботою не передбачалось переглянути всі достатньо впливові 

сьогодні системи позитивного пізнання, розуміючи під цим намагання отримати 

корисні результати для суспільних практик і розвитку людства. У той же час, ми 

намагались висвітлити те, що наукове пізнання не тільки не є єдино можливим для 

університетів, а й фактично вже значною мірою співіснує з технічним і 
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технологічним, практичними формами від практико-методичного до практичної 

мудрості «фронесис», а також достатньо специфічно визначеним виробництвом 

знань «Mode 2», що кидає виклик науці та досліджує конкретне у контексті його 

застосування. 

Було показано, що робота над «оформленням» цих нових концепцій  

пізнання у виробництва знань триває. Багато зауважень до визначених процедур 

«Mode 2» і дискусій навколо його епістеміко-методологічного ядра. 

Постакадемічна наука, яку визначив Д.Займен, більш схожа на академічну науку, 

що знаходиться на шляху пристосування до ринкових реалій, але може й не 

втрачати своїх принципових позицій, зберігаючи епістемологічне ядро науки. 

Технонаука поки що не довела своєї радикальної відмінності від технологізованої 

науки та наукомісткої технології, зберігаючи певне розмежування в орієнтаціях на 

істинне та корисне. Фронетичні дослідження та відповідний менеджмент знань 

підкреслюють духовну навантаженість певних версій практико-методичного і 

практико-професійного знання. Однак, все наведене вже має місце у 

дослідницькій діяльності, потребує врахування та дослідження, а також 

адекватних форм підтримки. 

Незважаючи на тривалу історію дискусій щодо фундаментальних і 

прикладних наукових досліджень, ці поняття продовжують користуватись 

прихильністю світової наукової спільноти та залишатись важливим інструментом 

їх спілкування з організаторами, фінансистами, політиками та іншими 

представниками зацікавлених кіл. Нашою здогадкою було розглянути прикладні 

дослідження як такі, що здійснюються над об'єктами, які представлені у вимірах 

різних реальностей, зокрема у фізичній (фактично - об'єктивній)  та соціальній. 

Одразу ж виявилось, що пізнання законів об'єктивної реальності залишає 

прикладні дослідження в контурі науки, тоді як відповідні дослідження у 

соціальній реальності значною мірою втрачають тверде підґрунтя законів 

природи. Окрім цього, прикладні дослідження можуть балансувати між 

виявленням закономірностей і механізмів, з одного боку, та з орієнтацією на 
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конкретне з іншого. У другому випадку, вони можуть здійснюватись відповідно до 

концепцій «Mode 2», фронетичних досліджень та інших споріднених з наукою і 

ненаукових систем виробництв знань. 

Наведене у третьому розділі, на наш погляд, повинне переконувати у тім, що 

ненаукові виробництва знань є реальністю для університетів, тому вимагають 

усвідомлення,  а також дещо інших, ніж наука, адекватних  їм форм підтримки. 

 

Нові підходи до виробництва знань і дослідницьке ядро університету 

У роботі напрацьовано  положення, що можуть вважатись складовими 

епістемологічних і методологічних засад виробництв знань в університетах. 

Суттєвим відправним моментом нашого методичного напрацювання є те, що в 

основу системи визначень покладене поняття не наукової діяльності, а наукового 

знання. Епістемологічною підставою для цього було те, що саме знання, як 

продукт діяльності, повинне нести змістовне навантаження, що передається з 

покоління у покоління; саме знання цікавить  все людство. Методичною і 

методологічною  – те, що сьогодні вважається справедливим, що не існує методу 

діяльності, який би гарантував створення саме наукового знання. 

Доведеться погодитись із тим, що визначення наукового знання є достатньо 

складним, а більшість його ознак строго не відокремлюють його від технічного, 

повсякденного, практико-методичного тощо. Ця розмитість базового визначення 

відповідає складній природі людського пізнання, а також традиціям, за якими все 

достатньо якісне знання залучалося до корпусу наукового. 

На нашу думку, що спирається на представлення узагальненої позиції 

фахового суспільства, наукова діяльність – це просто діяльність зі створення 

наукового знання. На цій основі було уточнено поняття фундаментальних і 

прикладних досліджень, при цьому останні набули більш повного визначення за 

допомогою онтологічних міркувань. Далі, розглядаючи в єдності інші види 

діяльності, їх основні результати та супутнє знання, в роботі було сформовано 

визначення технічної й науково-технічної, технологічної й науково-технологічної 
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та інших діяльностей і видів знань. Якщо використовувати наведене як епістеміко-

методологічні засади сучасних систем пізнання і виробництв знань, то на цій 

основі може бути переглянуто аспекти «другої місії» університету та оновлено 

уявлення щодо науки у цих закладах. 

Важливим аспектом роботи було формування положень щодо науково-

педагогічних дослідницьких та розробницьких груп як базових осередків 

виробництв знань. Положення монографії щодо цих груп суттєво змінюють 

традиційну картину щодо суб'єктів досліджень та розробок у науково-освітньому 

полі університету. Традиційні структури - кафедри і факультети, а також відомі 

неформальні об'єднання – наукові школи, - не представляли невеликих базових 

колективів учених, які виступають реальними виконавцями дослідницьких робіт, 

пов'язаних конкретизованою відповідальністю за спільні результати. Підтримка 

наукової школи зберігає джерело науки, її ідеї, напрям пізнання, традиції. 

Стимулювання дослідницьких і розробницьких груп сприяє продуктивній 

діяльності, регламентованій роботі, створенню конкретних наукових і науково-

прикладних результатів. Наукова школа – осередок творчого створення знань, 

дослідницька група – їх регламентоване виробництво. Важливим аспектом у 

цьому плані були напрацювання Г.Іцковіца щодо дослідницьких груп і квазі-фірм, 

що були і використані у нашій роботі, і вказували на правильність підходу. При 

цьому, аналіз досвіду автора монографії, що працював у дослідницьких і 

розробницьких групах у 70-90-і роки у ВНЗ, значною мірою співпадає з 

матеріалом, наведеним американським дослідником, за виключенням того, що 

вітчизняні квазі-фірми значною мірою були зруйновані перехідною економікою. 

Визначеність епістеміко-методологічних засад виробництва знань в 

університеті та основних виробників – науково-педагогічних дослідницьких і 

розробницьких груп, дає підстави більш коректно підійти до формування науково-

навчальних центрів – організаційних форм, що реалізують ідею формування 

університетів дослідницького типу. Аналіз спільного американсько-російського 

досвіду щодо створення при російських університетах науково-навчальних 
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центрів дає підстави вважати, що таким чином їх організатори намагались не 

«піднімати» весь університет до рівня сучасного закладу світового рівня, що за 

обмежених ресурсів неможливо, а утворити «центри кристалізації» науки в 

університеті.  

На наш погляд, науково-навчальні центри не повинні дублювати діяльність 

дослідницьких інститутів у складі ВНЗ, а мати власну роль, що полягає не тільки у 

створенні якісного наукового продукту, а й у формуванні дослідницького ядра 

університету. При цьому однією зі сторін діяльності науково-навчальних центрів 

повинна бути реалізація принципу самодостатності університету у смислі 

формування його наукових і науково-педагогічних кадрів. 

Маючи на озброєнні епістеміко-методологічні засади дослідження науки і 

формування виробництв знань, природно звернутись до епістемологічних і 

методологічних питань наукової експертизи дослідницьких проектів і звітів. В 

роботі запропоновано спрощену форму методологічного експертного висновку, за 

яким певну частину загальної експертизи може виконувати методист і методолог. 

До речі, це може бути корисним для виробництв знань за концепцією «Mode 2», 

тому що дає інструмент експертизи широкому колу представників «агори». Форма 

методологічного експертного висновку пройшла апробацію при підготовці 

магістрантів у межах курсу з основ наукових досліджень і результати 

експертування проектів наукових робіт виявились позитивними. 

 

Розвиток ідей міждисциплінарної, інтегрованої та інтегративної 

підготовки студентів на епістеміко-методологічних засадах 

Ідеї міждисциплінарної, інтегрованої та інтегративної підготовки знаходять 

свою реалізацію закордоном вже майже століття, у той час як у вітчизняних 

педагогічних публікаціях інтегративні форми представлені лише окремими 

роботами. Разом із тим, ці ідеї певною мірою відповідають сучасним концепціям 

виробництва знань, що протиставлять проблемно-орієнтований підхід 

дисциплінарному. В нашій роботі розглянуто аспекти інтегративного підходу, що 
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стосуються формування курсу «Основ наукових досліджень», який викладається 

автором як міждисциплінарний з ознаками інтегративного. Відхід від 

традиційного методичного змісту курсу, орієнтація його на потреби підготовки 

сучасних вчених, розробників високих технологій, науково-педагогічних 

працівників та менеджерів знань у широкому спектрі суспільних практик, 

визначив структуру, змістовне наповнення курсу та методи навчання. Навчальний 

курс представлений як орієнтований на вирішення проблеми науковості знань і 

досліджень, а також на формування у магістрантів компетентностей щодо роботи 

в умовах сучасних виробництв знань. 
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