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1. Зміни в дисциплінарній організації наукового пізнання при переході до 

постнекласичного етапу розвитку науки.  

Додисциплінарна та дисциплінарна методологія наукового пізнання в 

класичній науці. Виникнення міждисциплінарних галузей в некласичній науці 

та особливості їх методологічного нормування. Полідисциплінарність 

комплексних досліджень складних людиномірних систем. Постнекласична 

перспектива трансдисциплінирних методологій сучасної нелінійної науки.  

2. Трансдисциплінарність синергетики як феномену постнекласичної 

науки.  

Синергетика як загально-наукова дослідницька програма. Наукові та 

філософські підстави трансдисциплінарності синергетики. Синергетична 

методологія як найбільш розроблена з трансдисциплінарних методологій.  

Проблеми наукової комунікації в трансдисциплінарних проектах та 

перспективи синергетичних комунікативно—когнітивних стратегій.  

3. Постнекласична перспектива подолання розриву між природничим та 

гуманітарним знанням.  

Зміна предмету нелінійного природознавства: від розкриття незмінної сутності 

до опису феноменів саморозвитку. Ціннісна забарвленість ставлення суб'єкта 

постнекласичної науки до складних людиномірних об'єктів її досліджень. 

Методологічний потенціал синергетики в гуманітарній сфері: створення 

соціосинергетики, психосинергетики, спроби застосувань у мистецтвознавстві 

та подальші перспективи руху в цьому напрямку.  

4. Зміна співвідношення між фундаментальним та прикладним знанням у 

сучасній науці.  

Виявлення обмеженості ідеалізацій у розумінні протилежності 

фундаментального та прикладного в лінійній науці. Проблеми змін у функціях 

нелінійних теорій. Зміна співвідношення логічної структури опису, пояснення 

та передбачення в нелінійних теоріях. Проблематичність передбачення при 

обчислювальному розв'язанні нелінійних рівнянь.  



5. Цілі і цінності наукового пізнання в контексті філософії, науки, філософії 

науки.  

Проблема раціональної критики цінностей науки в філософії науки ХХ століття 

(К.Попер, Л.Лаудан). Типова пастка ототожнення цінностей та цілей, зокрема в 

науковому пізнанні. Істина як регулятивна ідея. В.Стьопін про об'єктивність та 

новітність як ідеали наукового пізнання. Роль врахування позанаукових 

цінностей у досягненні об'єктивності відповідно постнекласичному типу 

раціональності.  

6. Розширення розуміння предмету методологічних досліджень в 

постнекласичній перспективі.  

Розвиток філософської методології науки: від розуміння науки як знання до 

погляду на неї як на діяльність. Важливість та обмеженість діяльнісного 

підходу в філософії науки. Перехід від розгляду науки як цілеспрямованої 

практики до врахування габітуальності пізнавальних практик. Пізнавальні 

практики як предмет методологічних досліджень. Риси постнекласичності 

практик пізнання: рефлексивність, людиномірність, здатність до 

самоорганізації.  

7. Проблема суб'єкта в постнекласичному науковому дослідженні.  

Зміна способів врахування ролі суб'єкта у розвитку науки Нового часу: від 

елімінації суб'єкта в класичному типі раціональності до принципу відносності 

до засобів спостереження в некласичному типі раціональності та принципу а 

відносності до цінностей суб'єкта при застосуванні постнекласичного типу 

раціональності у ході дослідження складних людиномірних об'єктів.  

8. Проблема переходу від класичного до некласичного ідеалу 

раціональності. (М.Мамардашвілі, Х.Патнем)  

Класичний ідеал раціональності як умова реалізації класичного типу 

раціональності. Неможливість та непотрібність примислення нескінченно 

потужного трансцендентального суб'єкта (тобто незастосовність класичного 

ідеалу раціональності) при здійсненні некласичного типу раціональності. 

Проблема запровадження постнекласичного типу наукової раціональності як 

проблема формування некласичного ідеалу раціональності.  



9. Філософія науки як практична філософія.  

Проблема людської свободи в контексті нелінійної картини світу: як може бути 

вільною людина, що самоорганізується, в світі, що самоорганізується?  

Нелінійні закони, що виражають реальну необхідність яка включає в себе 

випадковість, а саме випадковість вибору варіанту подальшого розгортання 

подій в точках біфуркації. Ризики та відповідальність суб'єкта пізнання та 

практичних дій. Самоорганізація суб'єкта сучасного наукового пізнання в ході 

міждисциплінарної комунікації при здійсненні полідисциплінарних наукових 

проектів комплексних наукових досліджень складних об'єктів, здатних до 

самоорганізації.  
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