
Вимоги до оформлення статей: 

1. Рукописи для публікації у журналі приймаються в електронному варіанті, 

українською або англійською мовами. Відповідальність за зміст  

2. Обсяг статті повинен бути в межах 20 – 25 тис. друкованих символів (із 

пробілами). Перевірити кількість символів можна у вкладці «Рецензування» – 

«Статистика».  

3. Структура статті: 

3.1 Індекс УДК (вирівнювання: ліворуч) – (курсив, шрифт Georgia, розмір шрифту 

– 10). 

3.2 Ім’я та прізвище автора (-ів) статті – (жирний, шрифт Georgia, розмір шрифту 

– 12, вирівнювання: праворуч). 

3.3 Навчальний заклад, установа та в дужках – місто – (жирний, курсив, шрифт 

Georgia, розмір шрифту – 10, вирівнювання: праворуч). 

3.4 Електронна скринька автора (-ів) – (жирний, курсив, шрифт Georgia, розмір 

шрифту – 10, вирівнювання: праворуч). 

3.5 Назва статті ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ – (жирний, шрифт Georgia, розмір 

шрифту – 12, вирівнювання: центр); 

3.6 Анотація та ключові слова (від 3 до 7) (мовою статті) обсягом 800-1000 знаків 

(з пробілами) – (курсив, шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 10, вирівнювання: за 

шириною). 

3.7 Текст статті –  шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 11, вирівнювання: 

за шириною. 

3.8 Література (мовою оригіналу), оформлена згідно з вимогами ДСТУ 

8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні 

положення та правила складання» (http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf) 

Список літератури подається за абеткою (уникати автоматичної нумерації). 

Посилання на джерела оформлюються за правилами бібліографічного опису літератури (у 

квадратних дужках номер джерела за посиланням на сторінку – наприклад – [7, с. 12]); 

примітки робляться посторінково, автоматично, з позначкою *. 

3.9 References – той самий список літератури, але англійською мовою, 

оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010 

(http://library.nmu.edu/guides/userguides/style_apa.htm). Назви кириличних видань 

(журналів, збірників та ін.) подаються транслітерацією, а в дужках – англійською мовою. 

3.10  Прізвище та ім’я автора (-ів), назва статті – англійською мовою (для статей 

написаних українською) або  прізвище та ім’я автора (-ів), назва статті  – українською 

мовою (для статей, написаних англійською). 

http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf
http://library.nmu.edu/guides/userguides/style_apa.htm
http://soskin.info/userfiles/file/CHASOPYS/APA-2010.pdf


3.11 Анотація та ключові слова англійською мовою (для статей написаних 

українською) – (summary) або анотація українською мовою (для статей, написаних 

англійською) – (анотація) – обсягом 1500 – 2000 знаків з пробілами.  

 4. Структура статті обов’язково повинна містити (згідно з Постановою 

Президії ВАК України від 15. 01. 2003 р. № 7-05/1) такі елементи, прописані у тексті: 

4.1 постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями (пункт: Постановка проблеми); 

4.2 аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання 

цієї проблеми, і на які спирається автор (пункт: Аналіз останніх досліджень); 

4.3 виокремлення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, яким 

присвячена стаття (пункт: Виокремлення раніше нерозв’язаної проблеми); 

4.4 формулювання мети і завдання статті (пункт: Формулювання мети та 

постановка завдання); 

4.5 виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів  (пункт: Виклад основного матеріалу); 

4.6 – 4.7 висновки здійсненого дослідження та перспективи подальших розвідок у 

цьому напрямі (пункт: Висновки та перспективи розвитку напряму дослідження). 

 

5. Файл статті (у форматі .doc або .docx) повинен бути підписаний прізвищем 

автора (-ів) та надісланий на електронну скриньку журналу humanites@i.ua 

6. Статті проходять етап рецензування та редагування. Редакційна колегія 

залишає за собою право стилістично редагувати матеріали.  

7. Відповідальність за зміст статті, висновки, точність цитувань несе автор статті. 

8. Вартість публікації – 20 грн. за 1000 символів (українською мовою), 

англійською мовою – безкоштовно (за умови оплати автором пересилки 

примірника), 25 грн. за 1000 символів (російською мовою). Пересилання статті 

Укрпоштою – за рахунок редакції. Кожен додатковий примірник вартує 50% від вартості 

статті. 

9. Вісник виходить двічі на рік – в березні-квітні (термін прийому статей – до 28 

лютого) та жовтні (термін прийому статей – 15 вересня). 

  



До статті додається авторська довідка, яка включає: 

П.І.П. (повністю): 

Науковий ступінь, вчене звання: 

Місце роботи: 

Назва статті (українською мовою): 

Назва статті (англійською мовою): 

Поштова адреса на яку необхідно надіслати примірник журналу (просимо вказати 

повну адресу, включно з індексом або номер відділення Нової пошти): 

Мобільний телефон: 

Електронна адреса: 

  



Роз’яснення до оформлення списку літератури за стандартом APA-

2010 (references): 

Кириличні джерела необхідно супроводжувати англомовним 

перекладом, що оформлений за стандартом APA-2010. 

Для джерел на латиниці (наприклад -- англомовних) – схеми ті самі, але 

відсутня транслітерація. 

 

Загальні правила: 

 Як розподільник елементів бібліографічного запису 

використовується кома; 

 Всі прізвища та ініціали авторів повинні бути перераховані на 

початку, згідно з прикладами: Marchuk, M., Ruptash, O. 

 Рік випуску джерела необхідно вказати в круглих дужках, одразу 

після прізвищ авторів. Наприклад: Marchuk, M., Ruptash, O.(2015) 

 

***ОФОРМЛЕННЯ РІЗНИХ ТИПІВ ДЖЕРЕЛ*** 

 

Книги: 

 Surname, initials  прізвища та ініціали авторів (в транслітерації) 
 (year of publication)  рік публікації (в круглих дужках) 
 Title [Title of Book] назва книги – курсивом в транслітерації [назва книги в перекладі 

англійською – в квадратних дужках] 
 Edition    номер видання 
 Publisher   видавництво в транслітерації 
 Place of publication.  місто та країна видання (загальноприйнята назва англійською). 

 

Приклад: 
 Металлические и неметаллические полезные ископаемые Украины. Том 1. Металлические полезные 
ископаемые / [Гурский Д.С., Есипчук К.Е., Калинин В.И. и др.]. – Киев-Львов: Изд-во „Центр Европы“. – 
2005. – 785 с. – Библиогр.: С. 753–783. 

Gurskiy, D.S., Yesipchuk, K.Ye. and Kalinin, V.I. (2005), Metallicheskiye i nemetallicheskiye poleznye 

iskopaemye Ukrainy. Tom 1. Metallicheskiye poleznye iskopaemye [Metallic and Nonmetallic Minerals of Ukraine. 

Vol.1. Metallic Minerals], Tsentr Yevropy, Kiev-Lvov, Ukraine. 

 

 

 



Складова частина книги (розділ, стаття): 

 Surname, initials  прізвища та ініціали авторів (в транслітерації) 
 (year of publication)  рік публікації (в круглих дужках) 
 Article [Article] назва статті – курсивом в транслітерації [назва статті в 

перекладі англійськлю в квадратних дужках] 
 Editor’s name прізвище, ініціали редактора; 
 Title [Title of Book] назва книги – курсивом в транслітерації [назва книги в перекладі 

англійською – в квадратних дужках]; 
 Place of publication.  місто та країна видання (загальноприйнята назва англійською). 
 Publisher   видавництво в транслітерації; 
 Article page numbers. номера сторінок (pp. 73-82.) 

 

Приклад: 
1. Кезин А.В. Идеалы научности / А.В. Кезин // Философия и методология науки / Под ред. В.И. 

Купцова. – М. : Аспект Пресс, 1996. – С. 294–330. 
Kezin, А.V.(1996). Idealyi nauchnosti [The ideals of scientific], In V.I.Kruptsov (Ed.), Filosofiya i 

metodologiya nauki [Philosophy and Methodology of Science], Moscow, Russia, Aspekt Press, pp. 294-330 
 

 

Переклади: 

 Surname, A.N. прізвища та ініціали авторів (в транслітерації) 
 (year of publication) рік публікації (в круглих дужках) 
 Title of Book назва книги – курсивом в транслітерації [оригінальна назва книги 

– в квадратних дужках] 
 Edition номер видання 
 Translated by  прізвище та ініціали перекладача (-ів) 
 Place of publication. місто та країна видання (загальноприйнята назва англійською) 
 Publisher видавництво в транслітерації 

 
 
 
 
Приклад: 
  Валладарес Дж.А. Ремесло копирайтинга / Валладарес Дж.А.; Перев. с англ. под ред. С. Жильцова – 
СПб.: Питер, 2005. – 272 с. 
 Valladares, June A. (2005), Remeslo kopiraytinga [The Craft of Copywriting], Translated by Zhiltsov, S., 
St.-Petersburg, Russia, Piter 
 
 
 

Статті в періодичних виданнях: 
 

 Surname, A.N. прізвища та ініціали авторів (в транслітерації) 
 (year of publication) рік публікації (в круглих дужках) 
 “Article title” назва статті в перекладі (в англійських кавичках “ ”) 
 Journal Title назва видання в транслітерації (курсивом) 
 Volume number, Issue number (if it exists) том, випуск (Vol.2, no.10) 
 Article page numbers. номера сторінок (pp. 73-82.) 

 
Приклад: 
  1.Калашник А.А. Геолого-структурные особенности пространственного размещения 
кимберлитопроявлений и урановорудных объектов в Кировоградском рудном районе Украинского щита / 
А.А. Калашник, Г.М. Москаленко // Мінеральні ресурси України. – 2010. – №2. – С. 8–18. – Библиогр.: С. 18. 



Kalashnik, A.A. and Moskalenko, G.M. (2010), “Geological and structural features of spatial distribution of 

kimberlites and uranium ore formations in the Kirovogradskiy ore district of the Ukrainian Shield”, Mіneralni resursy 

Ukrainy, no.2, pp. 8–18. 

2.Baron, R.M. and Kenny, D.A. (1986), “The moderator-mediator variable distinction in social 

psychological research”, Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 51, pp. 73-82. 

 3.Guthrie, J. and Parker, L. (1997) “Editorial: Celebration, reflection and a future: a decade of AAAJ”, 
Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 10 No.1, pp. 3-8 
 

*зверніть увагу – друга та третя стаття в оригіналі написані англійською, тому транслітерація назв 
не подаєтсья. 
 
 
 

Електронні ресурси: 
Ресурси, доступні ЛИШЕ в мережі Інтернет. 

 Name Назва сайта / Прізвища, ініціали (транслітерація) 
 (year of publication) рік публікації (в круглих дужках) 
 “Article title” назва статті в перекладі (в англійських кавичках “ ”) 
 available at: full URL повний URL статті 
 (accessed date) дата звернення до джерела 

Для останніх двох пунктів, будь ласка, керуйтесь наступними полоденнями: 

 При вказані URL, “http://”в лінку может може бути, лише якщо в адресі немає “www”; 
 Важливо вказувати дату звернення до джерела, оскільки адреси в мережі динамічні і дуже части не 

довговічні. 
 
Приклад: 
1. Офіційний сайт Дніпропетровської обласної державної адміністрації – Дніпропетровська область, 
Новини регіону [Електронний ресурс] – Режим доступу до даних: 
http://adm.dp.ua/OBLADM/obldp.nsf/archive/3E2AEC730D59F164C225730E00473948?opendocument 

The official site of Dnepropetrovsk Regional State Administration – Dnipropetrovsk oblast, (2011), “News of the 

region”, available at: 

http://adm.dp.ua/OBLADM/obldp.nsf/archive/3E2AEC730D59F164C225730E00473948?opendocument (accessed 

January 4, 2011) 

2. Better Business Bureau (2001), “Third-party assurance boosts online purchasing”, available at: 
http://bbbonline.org/about/press/2001/101701.asp (accessed January 7, 2002). 
 
3. Hummingbird (2002), Hummingbird corporate website, available at: www.hummingbird.com (accessed January 2, 
2002). 
 
4. Ballantyne, D. (2000), “Dialogue and knowledge generation: two sides of the same coin in relationship marketing”, 
paper presented at the 2nd WWW Conference on Relationship Marketing, November 1999-February 2000, Monash 
University and MCB University Press, available at: www.mcb.co.uk/services/conferen/nov99/rm/paper3.html 
(accessed January 2, 2002). 
 
 

Матеріали конференцій: 
 Surname, A.N. прізвища та ініціали авторів (в транслітерації) 
 (year of publication) рік публікації (в круглых дужках); 
 “Article title” назва статті в перекладі (в англійських кавичках “ ”) 
 Conference Proceedings Name назва збірника матеріалів конференції в транслітерації 

(курсивом) [назва в перекладі в квадратних дужках]; 
 Proceedings of the Conference  назва конференції в транслітерації (в круглих дужках) 

[назва в перекладі в квадратних дужках] (або англійська 
назва для міжнародних конференції); 

 Place and data of Conf. (if it exists) місце та дата проведення конференції (якщо відомо); 

http://adm.dp.ua/OBLADM/ obldp.nsf /archive/
http://adm.dp.ua/OBLADM/ obldp.nsf /archive/


 Article page numbers. номери сторінок (pp. 73-82.). 
 
 
Приклад: 
1. Usmanov, T.S., Gusmanov, A.A., Mullagalin, I.Z., Muhametshina, R.Ju., Chervyakova, A.N. and Sveshnikov, 
A.V. (2007), “Features of the design of field development with the use of hydraulic fracturing”. Proc. 6th Int. 
Technol. Symp. “New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact”, Moscow, 
2007, pp. 267-272.  
 
2. Lodi, E., Veseley, M. and Vigen, J. (2000), “Link managers for grey literature”, New Frontiers in Grey 
Literature, Proceedings of the 4th International Conference on Grey Literature, Washington, DC, October 4-5, 1999, 
GreyNet, Amsterdam, pp. 116-34. 
 
3. Naude, P. and Holland, C. (1998), “Marketing in the information domain”, Interaction, Relationships and 
Networks: Visions for the Future, Proc. 14nth Annu. IMP Conf., pp. 245-62. 
 
 

Автореферати дисертацій: 
 

 Author, J.K. прізвища та ініціали авторів (в транслітерації); 
 (year)  рік публікації (в круглих дужках); 
 “Title of dissertation”  назва статті в перекладі (в англійських кавичках “ ”); 
 Abstract of Ph.D. dissertation вчене звання; 
 Department назва спеціальності; 
 University назва університету; 
 City of Univ. місто, де знаходиться університет; 
 State країна. 

 
Приклад: 
1. Williams, J.O. (1993), “Narrow-band analyzer”, Abstract of Ph.D. dissertation, Electrical Engineering, Harvard 
Univ., Cambridge, MA.  
2. Kawasaki, N. (1993), “Parametric study of thermal and chemical nonequilibrium nozzle flow”, Abstract of Ph.D. 
dissertation, Electronic Engineering, Osaka Univ., Osaka, Japan.  
 
  



[Повний приклад оформлення статті] 
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ПЛЮРАЛІЗМ ЯК ПРИНЦИП  

ПОСТПОЗИТИВІСТСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ НАУКИ 
(стаття перша) 

 
Показано, що у постпозитивістській філософії науки утвердження принципу плюралізму відбувалося 

у суперництві з монізмом, репрезентованого неопозитивізмом стандартної моделі науки. Визначальним 
тут було спростування ідеї про можливість остаточного обґрунтування знання та ціннісну 
нейтральність науки. Плюралізм набув значення своєрідного коду проникнення у сутнє проблеми 
множинності світів, дивовижного розмаїття світу людини, шляхів і способів осягнення смислу нашого 
буття. Принцип плюралізму є важливим складником і чинником трансформацій постнекласичної філософії 
науки і наукової раціональності, він виконує системотворчу і специфікуючу функцію гуманітарної 
методології, зумовлюючи її доконечно-поліпарадигмальний характер. Ключові слова: монізм, 
неопозитивізм, постпозитивізм, плюралізм, стандартна модель науки, фундаменталізм. 

 

Постановка проблеми. Плюралізм набув значення своєрідного коду проникнення у сутнє 
проблеми множинності світів, дивовижного розмаїття світу людини, шляхів і способів осягнення 
смислу нашого буття. Принцип плюралізму є важливим складником і чинником трансформацій 
постнекласичної філософії науки і наукової раціональності, він виконує системотворчу і 
специфікуючу функцію гуманітарної методології, зумовлюючи її доконечно-
поліпарадигмальний характер. Актуальність теми полягає в тому, що подальша розробка 
проблеми плюралізму є важливою передумовою осмислення процесів демократизації 
суспільного життя, росту гетерогенності постмодерністської культури, урізноманітнення 
когнітивних практик і розвитку методологічної самосвідомості науки тощо. 

Враховуючи надзвичайну масштабність проблеми плюралізму, ми не будемо торкатися її 
онтологічних, соціально-політичних, етичних вимірів, а обмежимося тими дослідженнями, 
предметом яких є епістемно-методологічні аспекти цієї проблеми, що іманентні філософії науки. 
Доводиться констатувати, що у деяких філософських працях рефлексія проблеми плюралізму не 
позбавлена рецидивів недавнього минулого, пов’язаних з негативною оцінкою плюралізму як 
вияву еклектики, логічної непослідовності та кризи наукових досліджень. Типовим тут є 
висловлювання в одному з новітніх видань: «З гносеологічного погляду плюралізм – це окремий 
випадок еклектики. Плюралізм – така ж ознака негараздів у теорії, як і парадокси, що в ній 
виникають. Його починають сповідувати лише коли, попри всі зусилля, не вдається послідовно 
реалізувати моністичну інтерпретацію досліджуваних явищ» [2, с. 251]. Але в цілому переважають 
позитивні оцінки цієї проблеми.  

Аналіз останніх досліджень. Зміст та функції принципу плюралізму досліджуються в таких 
контекстах: переходу від моністичного фундаменталізму класичного нормативізму до 
плюралістичної за своїм характером некласичної методології (І. Касавін, А. Кезін, В. Лекторський, 
Є. Мамчур, Л. Мікешина, В. Стьопін, В. Федотова); процесів плюралізації сучасної філософії та 
методології науки під впливом ідей синергетики та глобального еволюціонізму (Н. Картрайт, 
О. Князєва, С. Курдюмов, І. Пригожин, А. Файн, Г. Хакен); з’ясування сутнього та 
гносеологічного значення методологічного плюралізму (Дж. Агассі, А. Кезін, Т. Кун, І. Лакатос, 
К. Попер, М. Полані, Дж. Холтон, П. Фаєрабенд, П. Шпінер).  

Формулювання мети та постановка завдання. Важливим результатом цих досліджень 
було обґрунтування доконечності принципу плюралізму для сучасної науки та її методології. 
Водночас залишаються недостатньо вивченими питання, пов’язані з утвердженням плюралізму як 
методологічного принципу та його евристичного потенціалу в інтелектуальному просторі 
постнекласичної наукової раціональності. Ці обставини, а також те, що ідея плюралізму є однією з 
провідних у постпозитивізмі, зумовили вибір теми статті. Мета статті – розкрити передумови 
актуалізації принципу плюралізму та його методологічне значення в контексті становлення і 
розвитку постпозитивістської філософії науки. Реалізація цієї мети передбачає розв’язання таких 



завдань: а) проаналізувати аргументи, якими постпозитивізм демонструє неправомірність 
абсолютизації принципу монізму у стандартній моделі науки; б) прослідкувати логіку 
постпозитивістського обґрунтування методологічної доконечності принципу плюралізму; в) 
дослідити теоретичні передумови утвердження плюралізму як одного з провідних принципів 
некласичної методології; г) розкрити евристичний потенціал принципу плюралізму у розв’язанні 
проблемних вузлів постпозитивістських концепцій науки. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз показує, що розвиток філософії науки відбувався, з-
поміж іншого, у суперечливих взаємостосунках монізму та плюралізму. Якщо монізм традиційно 
займав надійні позиції у методології наукового пізнання, то плюралізм існував у ній неявно і йому 
часто потрібно було доводити свою методологічну спроможність. Колізії між цими принципами 
визрівали поступово упродовж останніх століть і проявилися відкрито у першій половині ХХ ст. У 
цьому протистоянні йшлося, звичайно, не про витіснення монізму настановами плюралізму, а про 
подолання методологічної абсолютизації моністичної парадигми, зокрема її евристичної 
обмеженості у пізнанні явищ історії та культури, духовного світу людини, складноорганізованих і 
саморегулюючих систем тощо. Обмеженість монізму ставала очевидною в міру розгортання 
процесів теоретизації та діалектизації наукового пізнання, а також досліджень динаміки науки в 
історичних та соціокультурних контекстах. Це, однак, не означало, що монізм здавав свої позиції, 
навпаки, внаслідок тривалого свого функціонування він набував значного методологічного 
досвіду, часто демонструючи високу ефективність. Своєї довершеності та апогею принцип 
монізму досяг у стандартній моделі науки, послідовне обґрунтування якої здійснив неопозитивізм. 

Зазначимо, що у побудові цієї моделі неопозитивісти спиралися на усталені традиції аналізу 
наукового знання, де принцип монізму був провідним. Він мав не так онтологічне, як гносеологічне 
значення, постаючи у формі єдності ідеї неперервності пізнавального досвіду як чуттєвої емпірії, його 
мовного висловлення та логічної узгодженості елементів. У неопозитивізмі вони утворювали 
моністичний фундамент моделі наукового знання, яка передбачала чітку рефлексію всіх її елементів та 
вилучення з неї будь-яких неконтрольованих, неоднозначних і позбавлених смислу моментів. 
Вихідними складниками цієї моделі були осмислені наукові висловлювання, істинність/хибність яких 
засвідчувалася принципом верифікації, а відтак властивості теорії повністю зумовлювалися 
осмисленістю цих висловлювань та логічними відношеннями між ними. У своїй цілісності стандартна 
модель науки передбачає: 1). Мова, на якій формулюється теорія, будується на основі числення 
предикатів першого порядку з рівністю. 2). Терміни мови теорії поділяються на три класи, що не 
перетинаються: термінів логічних, термінів спостережень і теоретичних термінів. 3). Терміни 
спостереження описують фізичні об’єкти та їх властивості, що безпосередньо сприймаються. 4). 
Аксіоми (постулати) теорій специфічні для кожної з них і формулюються лише на мові теоретичних 
термінів. 5). Теоретичні терміни мають явні визначення в термінах спостережень або термінів 
логічного класу згідно з правилами відповідності [див.: 4, с. 634]. 

Зазначимо, що емпірицистський монізм цієї моделі поширювався лише на «готове» або 
«усталене» знання і не стосувався динаміки науки, він обмежувався «контекстом обґрунтування» 
знання, оминаючи «контекст відкриття», тобто, ріст знання як суперечливу взаємодію його 
когнітивних і ціннісних, інтерсуб’єктивних і особистісних моментів. Властиві цій моделі вузькість 
емпіричної основи та принцип верифікації виявилися недостатніми для адекватного осягнення 
процесів розвитку науки, її теоретизації, соціокультурної зумовленості, раціональної 
реконструкції тощо. На ці та інші обмеженості стандартної моделі науки вказують представники 
історицизму, герменевтики, критичного раціоналізму, а особливо постпозитивісти. 

У постпозитивізмі спростування стандартної моделі науки – не самоціль, воно є важливою 
передумовою розбудови концепції методологічного плюралізму. Постпозитивізм спрямовує свої 
контраргументи проти фундаменталістсько-моністичного духу неопозитивізму, а сама ця критика 
у виконанні постпозитивістів набуває плюралістичної заангажованості у тому відношенні, що 
«частина з них рішуче пориває з вихідними настановами логічного емпіризму в тлумаченні 
наукового знання, другі – відмовляються лише від найбільш самоскомпроментованих тез 
стандартної концепції, треті – будують свої методологічні теорії на принципово іншому 
філософському фундаменті (передовсім використовуючи ідеї «наукового реалізму»), причому для 
більшості концепцій, – у цьому також проявляється їх негативне ставлення до стандартної 
концепції, – характерне не лише врахування суто методологічних міркувань та аргументів, але й 
велика увага до історико-наукових даних і фактів» [5, с. 324]. 

Розробляючи концепцію методологічного плюралізму, постпозитивізм відновлює епістемну 
значущість метафізики. Неопозитивізм, як відомо, намагався вилучити з науки метафізику, 



розглядаючи її як псевдонаукове знання, що не має єдиної основи, не підвладне досвідній перевірці і 
не відповідає загальноприйнятим критеріям науковості. Елімінацію з системи наукового знання 
метафізики неопозитивізм розглядав як доконечну передумову переведення стандартної моделі 
науки у відповідність з настановами монізму. Натомість постпозитивізм, досліджуючи науку в 
історичних та соціокультурних контекстах, розкриває фундаментальне значення для росту 
наукового знання метафізичних ідей і онтологічних картин світу. Постпозитивістська реабілітація 
метафізики суттєво підривала монізм неопозитивістської моделі науки, актуалізуючи методологічну 
значущість принципу плюралізму. Під сумнів були поставлені всі складники цієї моделі: емпірична 
чистота й монізм наукового досвіду, дихотомія емпіричного і теоретичного рівнів знання, 
емпірицистський редукціонізм, ідея теоретичної нейтральності мови науки, гіпертрофія «контексту 
обґрунтування» зведення наукової раціональності до логічності знання тощо. 

Підлягав переосмисленню також неопозитивістський вибір теорії як елементарної клітинки 
філософської рефлексії науки. Здійснений постпозитивізмом діяльнісно-контекстуальний аналіз 
науки імплікував цілісне бачення теорії, охоплюючи весь діапазон її передумов і чинників: її 
«протокольні речення» і метафізичні первні, гносеологічні традиції та цінності культури, 
психологію наукової творчості та соціальні аспекти діяльності вчених. Тим-то постпозитивізм 
зміщує аналіз науки від моністичних за своїм характером принципів фундаменталізму, 
редукціонізму, ціннісної нейтральності науки до її рефлексії з позицій плюралізму, 
багатофакторного підходу та міждисциплінарних досліджень. Об’єктом аналізу стає вже не теорія 
сама собою, а сукупність споріднених теорій, їх структурно-функціональні особливості у 
відповідних когнітивно-ціннісних контекстах, що співіснують синхронічно та діахронічно. 
Завдяки цьому на авансцену філософії науки висуваються такі комплексні епістемні утворення як 
парадигма, науково-дослідницька програма, тематичний аналіз науки, концептуальні популяції і 
схеми пояснення, методологічний анархізм. Їм властива спільна антимоністична інтенція, де 
головною є ідея про те, що аналіз ізольованої теорії унеможливлює коректну постановку питання 
про механізм її розвитку, а тим паче прогрес науки в цілому. Іншими словами, адекватне 
розуміння динаміки наукового поступу передбачало плюралістичний підхід, який, до речі, сам 
вимагав подальшої розробки особливо в аспекті його відмінності від еклектики. 

Вирішальним у подоланні монізму неопозитивістської моделі науки у перспективі 
утвердження парадигми методологічного плюралізму було, по-перше, спростування 
фундаменталістської ідеї остаточного обґрунтування наукового знання, а по-друге, подолання 
постулату про ціннісну нейтральність науки і визнання епістемної значущості її соціокультурної 
детермінації. Перший крок у цьому напрямі зробив К. Попер, обґрунтувавши принципову 
гіпотетичність наукового знання і неминучу можливість його спростування (принцип фалібілізму). 
Більш радикальний відхід від монізму стандартної моделі науки здійснив постпозитивізм, який у 
зв’язку з цим висунув низку контраргументів плюралістичного характеру, а саме: 

- Усвідомлення неможливості встановлення якоїсь однієї, абсолютно достовірної основи 
обґрунтування наукового знання. Аналіз динаміки науки розкрив історичну релятивність 
обґрунтувальних засад, їх умовність та конвенційність. Такому погляду на фундаменталістську 
обґрунтувальну парадигму особливо сприяли дві обставини: а) надання досвіду не 
підтверджувальної, а спростувальної функції, а відтак легітимація принципу фалібілізму 
(К. Попер); в) поєднання в гуманітарному пізнанні його соціокультурної зумовленості та 
історичної мінливості його детермінуючих чинників – факт, що засвідчив безперспективність 
будь-яких спроб «остаточного» обґрунтування наукового знання [див.: 1, с. 312-315]. 

- Постпозитивістська трансформація поняття досвіду як обґрунтувального фундаменту 
науки. Вище вже йшлося про те, що неопозитивізм зводив епістемний досвід до зафіксованого 
мовою чуттєво даного. Емпірична інтерпретація розглядалася як вирішальний засіб встановлення 
значень і смислів будь-яких абстрактних побудов (метафізичних термінів та ідей, науково-
теоретичних ідеалізацій або «конструктів», логічних операцій, математичних символізацій), 
виявлену при цьому обмеженість такого тлумачення наукового досвіду долали його розширенням 
та збагаченням реальною практикою наукової діяльності в історичних контекстах, зокрема, 
з’ясуванням онтологічного статусу ідеалізованих об’єктів науки та специфіки репрезентованої 
текстами символічної реальності, особливостей нормативної бази наукового дискурсу та впливу 
на науку соціальних замовлень і цінностей культури, участі вчених у розв’язанні глобальних 
проблем та їх відповідальності за наслідки антигуманного використання науки тощо. Така 
панорамізація та проблематизація наукового досвіду підривала його обґрунтувальний абсолютизм, 
зумовлюючи доконечність його лематизації з позицій плюралізму. 



- Прийняття науковим співтовариством запропонованої Н. Хенсоном тези про «теоретичну 
завантаженість мови спостережень». Це позбавляло стандартну модель науки емпіричного ригоризму і 
ставило під сумнів доцільність диференціації мови науки на три взаємонезалежні словники. 
Радикалізація цієї тези постпозитивізмом, зокрема П. Фаєрабендом, означало визнання залежності 
значень наукових термінів не так від спостережуваних ситуацій, як від контексту тієї теорії, в яку вони 
включені. Розрізнення між емпіричними і теоретичними термінами було суто умовне та конвенційне: 
емпіричними вважалися ті терміни, які використовувалися для опису спостережуваних ситуацій. 
Цілком очевидно, що цей підхід значно посилював процес теоретичної плюралізації мови науки. 

- Перегляд передумов виправдання теорій. У стандартній моделі передумовою включення 
теорії в систему наукового знання була її відповідність принципам верифікації та фальсифікації, 
тобто, випробування фактами. Постпозитивізм розширив можливості визнання теорій науковим 
співтовариством за рахунок виявлення внутрішніх резервів їх саморозвитку. Була визнана 
правомірність змін будь-яких елементів теорії з метою подолання суперечностей між теорією як 
цілісною системою знання та цілісністю емпіричного досвіду (теза Дюгема-Куайна). 
Самовдосконалення теорій здійснювалося за допомогою ad hoc-гіпотез, творчих методик, 
механізму внутрішньо наукової конкуренції, а оцінювання теорій відбувалося на основі принципу 
простоти, естетичних критеріїв, росту пояснювально-передбачувальних потенцій та емпіричного 
змісту теорій. Тим-то виправдання теорій набувало плюралістичного характеру, зміщуючись у 
практичну площину їх реальної участі у розв’язанні конкретних проблем. 

- Постпозитивістське подолання протиставлення «контексту відкриття» та «контексту 
обґрунтування» знання. Емпірицистсько-індуктивістським спробам (Ф. Бекон, Дж.С. Мілль) 
побудувати «логіку відкриття» наукових істин неопозитивізм (Г. Райхенбах) протиставив «логіку 
обґрунтування» знання на основі гіпотетико-дедуктивного методу. Постпозитивізм розкриває 
некоректність цього протиставлення: наукові відкриття зазвичай відбуваються як вихід за межі 
логіки мислення і передбачають активізацію його творчих потенцій, а обґрунтування знання не 
обмежується доведеннями його логічної несуперечливості та підтвердження фактами. Наукове 
знання конституюється самою динамікою науки, а його значущість випробовується не 
позачасовими і апріорними критеріями, а його відповідністю конкретно-історичним нормам 
науковості та цінностей культури. Це, зокрема, означало пониження статусу обґрунтувального 
критерію як головного у стандартному епістемному ідеалі, а відтак інтенсифікацію процесів 
плюралізації методологічної свідомості сучасної свідомості. 

Антифундаменталістські орієнтації постпозитивізму підсилюються його екстерналістсько-
плюралістичними тенденціями, але «якщо антифундаменталізм підриває класичний ідеал немов би 
«зсередини», розкриваючи неспроможність ідеї «абсолютної обґрунтованості», то плюралізація 
підриває монополістичні зазіхання класичного ідеалу переважно «ззовні», демонструючи і 
обґрунтовуючи множинність і ефективність інших ідеалів і стандартів» [1, с. 319]. 
Інтерналістському монізму неопозитивістської моделі науки постпозитивізм протиставив 
екстерналістсько-плюралістичне розмаїття дослідницьких програм і соціокультурних чинників 
науки (соціальні замовлення, історичні контексти, економічні умови, політичні інтереси, ціннісні 
ідеали тощо), які суттєво впливають на динаміку наукового знання, перебудовуючи 
фундаментальні засади філософії науки в аспекті методологічного плюралізму.  

Висновки та перспективи розвитку напряму дослідження. Принцип плюралізму 
іманентний постпозитивізму. У формальному відношенні він виявляє розмаїття 
постпозитивістських теорій і концепцій науки, а змістовно – є квінтесенцією тих дослідницьких 
засобів, гетерогенність яких виявляється за умов постпозитивістської інтерпретації науки в 
історичних і соціокультурних контекстах. Постпозитивістський плюралізм має принципово 
методологічний характер і утверджується у суперництві з моністичними настановами 
неопозитивістської моделі науки. У постпозитивізмі плюралізм набуває парадигмального 
значення, з одного боку, він спростовує абсолютизм засадничих постулатів класичної 
методології, а з іншого – сприяє формуванню постнекласичної наукової раціональності. 
Водночас слід зазначити, що з’ясування методологічного потенціалу принципу плюралізму 
передбачає чітку експлікацію його змісту, форм, функцій, а особливо їх взаємодії та суміщення 
як доконечних передумов ефективності цього принципу у розв’язанні методологічних проблем 
наукового пізнання. Про це йтиметься в наступній статті. 
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Summary 

 Pochynok B. Pluralism as a Principle of Postpositivist Philosophy of Science. It has been shown that in the 
postpositivist philosophy of science the strengthening of the principle of pluralism was having place in the rivalry 
with monism concerning the represented by neopositivism a science pattern. The decisive factor has been shown to 
be refutation of the ideas of the possibility of unconditioned substantiation of knowledge and valuable neutrality of 
science. Tendency to understand intellectual phenomenon’s as a different form of information can be seen in 
modern society, which is society connected with information and informative technologies. But man is described as 
an agent of informative process in this case. That’s why it’s necessary to study cognitive process and pay attention 
to the items, which cannot be reduced to information. An attempt to do it is given in this article. 

The classic model of scientific explanation of Popper-Hempel-Oppenheim is described. Difficulties of 
extrapolation of this model on humanitarian knowledge are analysed. The special attention is spared to status of 
rationality in explanatory procedures and narrativity as one of major features of scientific explanation in history. 

The article analyzes the problem of the transformation of science bases. It is argued that the interrelated 
components of science: scientific community, research process, research methods and scientific knowledge can 
apply the concept of «progress» and «dynamics» and «development». There is a strictly organized conceptual 
system that shaped by natural selection (false theory erroneous theories are eliminated) in the revolutionary-
evolutionary model of scientific theory. The author notes that the stage of evolution and revolutionary transitions in 
such models join quite well together. In the discrete model the reticulated model of reasoning is advanced. It tries to 
take into account both discrete and continual measurement of scientific knowledge and thereby introduce a criterion 
that defines the boundary between discreteness and cumulativeness. Keywords: monism, neopositivism, 
postpositivism, pluralism, standard science pattern, fundamentalism. 

 




