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На основі філософської спадщини Станіслава Оріховського стаття аналізує комплекс міркувань
видатного українського гуманіста епохи Відродження щодо свободи як цінності природного права і абсолютної цінності. Розглянуто особливості сприйняття і трактування мислителем проблем
соціальної і духовної свободи, свободи і мудрості, свободи і свавілля.
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„Свобода індивіда – основний підсумок і
головний критерій досягнень людської цивілізації на різних етапах її історичного становлення і розвитку. Всесвітня історія як рух до
все більшої свободи все більшої кількості людей демонструє, що ця свобода можлива лише як право, лише в правовій формі, оскільки
лише право…розмежовує свободу і безлад,
оформляє і нормує свободу як статус… ” [3, 4].
З таким визначенням свободи В.С.Нерсесянца
важко не погодитись, оскільки свобода була і є
і невідчужуваним правом людини, і її абсолютною цінністю. Історія України протягом всього
періоду теж була рухом до свободи, залишається вона ним і сьогодні, тому нині не зайвим
є розгляд свободи як цінності на певних історичних етапах.
Українських мислителів проблема свободи
хвилювала ще з києворуських часів, коли християнська мораль дала людині норму для визначення свого місця у житті і наділила людину свободою у виборі між блаженством і нещастям, добром і злом, активністю і споглядальністю. Згідно з тогочасною традицією, доля
людини була визначена Богом, проте людина
розуміла, що її спасіння залежить від її ж бажання і вміння вибирати, бути доброчесною,
поміркованою, стриманою, не спокушатися на
нездорові пристрасті, постійно вчитися. Це
стверджували Іларіон у „Слові про Закон і
Благодать”, Лука Жидята в „Повчанні…до братії”, Володимир Мономах, Климент Смолятич.
Значний внесок у її розробку проблеми з точки зору природних прав людиини здійснили
К.Транквіліон-Ставровецький,
Х.Філалет,
П.Могила, П.Орлик, С.Яворський, Г.Кониський,
П.Юркевич, Я.Ковельський, М.Козачинський,
М.Костомаров, М.Драгоманов, М.Грушевський,
С.Дністрянський, М.Міхновський, І.Франко. На
сучасному ж етапі вона цікавить українських
філософів
та
правознавців
В.Бачиніна,
М.Панова,
М.Костицького,
М.Ібрагімова,
С.Максимова, А.Козловського, М.Козюбру,
С.Сливку, О.Бандуру, М.Гуренка, В.Горбаля,

О.Мироненко, Т.Андрусяк, О.Скакун, С.Мороза, Ю.Павленка, М.Петренко, В.Культенко,
О.Костенка, О.Патлайчук. Ми ж звернемося до
періоду української філософії, коли, на нашу
думку, в Україні з’явилася власна концепція
природного права, що проголосила: людина в
цивілізованій державі повинна мати право на
повноцінне життя, свободу совісті, слова, віри,
право йти за вказівками власного розуму. Зачинателями такої концепції були найвизначніші гуманісти XV-XVI ст. Юрій Дрогобич, Павло
Русин, Станіслав Оріховський.
Гуманістичні погляди на людину зробили її
„щасливим смертним Богом” [2], тому в інтерпретації гуманістів свобода – це не тільки традиційне самовладдя в запропонованих Богом
межах, а й можливість за допомогою власного
розуму розкривати земні і небесні таємниці,
пізнавати їх красу, вивчати закони, створювати шедеври літератури і мистецтва, виписувати закони суспільного життя, тобто творити
свою долю.
Дослідженню гуманістичної культури України присвячено чимало напрацювань. Так,
В.М.Нічик, ВД.Литвинов, Я.М.Стратій показують, як українські гуманісти звеличували індивідуальність людини, вважали її творцем світової історії, захищали ідею рівності людини і
Бога, торкаються питання постійної боротьби
у людині прагнень і вказівок розуму, морального самовдосконалення, звертаються до
проблеми самоутвердження людини через
добрі справи, через боротьбу за права свого
народу, розвиток вітчизняної культури, обстоювання національних традицій, піднімають
питання свободи волі, співвідношення розуму і
віри, філософії і теології. Про активне людинолюбство йдеться у працях І.В.Паславського,
І.С.Захари, які визначають специфічність розвитку гуманістичних та реформаційних ідей на
Україні, наголошують на проблемах зростання
зацікавленості людською особистістю, активності людського розуму, діяльного творчого
життя, свободи волі, свободи совісті. Прово-

дять традицію акцентувати увагу на проблемі
людини, осягненні її сутності, смислу життя
від часів Київської Русі М.Тарасенко, М.Русин,
І.Бичко, В.Лісовий, І.Огородник. Усі ці дослідники одностайно стверджують, що становище
українських земель у XV-XVІ ст. було нелегким: знекровленість постійними нападами татарських і турецьких загонів, суперечки між
Московським князівством і Литвою, литовськоросійська війна, посилення національного,
соціального і релігійного гніту з боку польської
шляхти і католицької церкви. Проте все це
стало підвалинами зростання національної
свідомості, патріотизму, порушення проблем
свободи як природного права людини.
Серед українських гуманістів XVI ст. особливе місце зайняв Станіслав Оріховський,
який виступив як один з видатних західноєвропейських теоретиків природного права, а
розробка теорії якого знайшла відбиток і в його спеціальній праці “Про природне право”, і в
інших роботах: “Напучення польському королеві Сигізмунду Августу”, “Про турецьку загрозу”, “Промова у справі закону про целібат”,
“Життя і смерть Яна Тарнавського”, “Квінкункс,
тобто взірець устрою Польської держави”, у
яких стверджує, що природне право вище від
людських законів, які час від часу при потребі
можна змінювати [4, 56].
Оскільки Україна на той час не мала державності, і зовнішня небезпека загрожувала
самому існуванню народу, то свобода народу,
захист від нападників стали однією з тем для
роздумів С.Оріховського. Читаючи його напучення молодому польському королю Сигізмунду, звертаєш увагу на те, що з перших сторінок мислитель-гуманіст намагається привернути увагу короля до проблем державної безпеки: „Якщо хочеш цій республіці мудро…
служити, піклуйся про її безпеку від зовнішніх
напастей. І трудись так, щоб ми…мали у твоїй
особі захист…” [4, 51]. З батьківською турботою і життєвим досвідом автор дає мудрі поради щодо того, як завоювати авторитет серед чужинців, скласти про себе думку як про
діяльного досвідченого мужа, а не про розбещеного невігласа. Він справедливо вважає,
що його поради можуть стати не менш корисними, ніж зброя і військові машини, адже припинять кепкування і злослів’я, принесуть любов своїх і боязнь ворогів.
Ідеями свободи пройнята промова до
польської шляхти „Про турецьку загрозу”. Багато хто із шляхтичів закидав Оріховському,
що той необгрунтовано закликає до війни з
Туреччиною, та автор впевнено відкинув такого роду звинувачення вже на початку промови.
Сулейман, вважає філософ, є запеклим ворогом богів, свободи і прекрасного ладу польського королівства. Поки що він побоюється мужності поляків, проте прагне або підступом,
„брехливою машкарою”, або зброєю розчи-

щати шлях своїм підданим для подальших
завоювань. „…бачу ,- пише Оріховський ,- що
ви…маєте
лише…дві
можливості:
або
з’єднавши з германцями зброю, виборете свободу, або, сидячи вдома, будете чекати нещастя і жахливої неволі. Не до війни вас закликаю, а переконую відвернути небезпеку неминучого рабства, бо ж нічого не може трапитись
з людиною гіршого, а для вас, народжених для
свободи і влади, неволя особливо нестерпна”
[4, 65].
Малюючи жахливі картини можливого ганебного існування під владою „диких варварів”, які не мають в собі нічого, достойного
людини, а лише вивергають лють, похітливість
і божевілля, мислитель нагадує про шляхетних предків, для яких любов до свободи була
найвищою силою. „Доки оця любов жила у їхніх душах жоден захланний чужинець, жоден
свій властолюбець не міг здолати їхньої сили.
Вони - наші предки…закликають і заклинають
вас.., щоб ви вашу свободу…ні в якому разі не
віддали” [4, 66]. Зрада батьківських звичаїв,
зречення тих, чия цнота, святість і значення
були стверджені багатьма поколіннями, терзатиме душі, не даватиме спокою, картатиме за
гріх віроломства. Ніщо не повинно зупиняти
шляхетну людину у боротьбі за право, за волю, за вітчизну, за гідність предків, бо, на відміну від турка, вона перемагає не облудою, а
волелюбністю і доблестю, виборює свободу
не комусь чужому, а собі, обороняє власну
гідність і власну державу. Так велося віддавна, вважає Оріховський, так повинно бути і
тепер, бо чомусь все змінилося у державі: люди ворога бояться, миру випрошують, силу
втрачають, вже й свободу свою ледве можуть
оборонити. Гідними ж подиву в інших народів
можна стати, рівняючись на шляхетність предків: „Завдяки свободі мислення, завдяки прагненню обороняти право, розширювати кордони, завдяки готовності самопожертви за вітчизну. Ось у чому вони утверджувалися, ось за
що змагалися між собою, ніби на пелестрі, де
винагорода – похвала й слава; не суєтна слава грошовитості чи родовитості, а честь…” [4,
81]
Розуміючи, що у самому процесі слугування одній людині немає нічого нового, що світ
вже бував під владою римлян, ассірійців, персів, Оріховський просить зважити на те, що
гуманізм тих завойовників часто пом’якшував
жаль за втраченою свободою, турка ж він називає дикуном, який навіть батька свого не
знає, розуміє одну науку – огидну розпусту,
нелюдську жорстокість, нестерпну неволю, – і
лише той, хто несповна розуму, може добровільно приймати його дружбу. Сулейман понищить заведені у державі права й закони,
релігійні обряди, пошанування Ісуса Христа,
його слуги пограбують святині, зруйнують вівтарі, могили предків. Після таких пристрасних

переконань мислитель ще раз наголошує:
брататися з Сулейманом – все одно, що забирати в себе самого зброю, якою потрібно відвойовувати свободу.
Цікавим і актуальним є ще один аспект
проблеми, піднятий С.Оріховським: свобода і
гроші. У тогочасній Польщі існував введений
ще Казимиром Великим закон, за яким усім,
хто воює за межами Польщі, належала оплата
від короля. Звісно, багато хто міг „прикритися”
таким законом, мовляв, законослухняний громадянин повинен отримувати плату, а казни
на таке не вистачить. З іронією і смутком дивиться на такий закон і таких „лицарів” Оріховський, наголошуючи що відсутність оплати не
повинна сковувати мужності і відвертати від
воєнної звитяги до дармування, сповнюючи
нехіттю і лінивством. Тож немає причин, переконаний мислитель, щоб не взятися за відвоювання власної свободи: якщо скористатися
всіма наявними умовами, то навіки можна стати вільними і щасливими, якщо ж зректися вигідного випадку, то станеться те, „що звичайно
трапляється з дурнями, котрі не складають
подяки долі за її дари, хоч самі винні” [4, 86].
У зверненні до польського короля Сигізмунда Оріховський знову ж таки промовляє
устами предків: „До тебе смиренно руки простягаємо; у тебе, мертві, просимо, щоб з багатьох благ захистив
передусім три: поперше, свободу своїх підлеглих…” [4, 97]. Вони ж переконують короля, що сам Бог сприяє
тим, хто воює за свободу своєї держави, і не
дає можливості їм загинути. Проте навіть Всевишній нічого не зробить корисного в найвищій справі захисту свободи, якщо сам люд буде добровільно поспішати загинути. „Якщо
будемо чекати його (ворога) по хатах любенько.., буде здаватися, ми за вівтарі і за домашні вогнища б’ємося, а не за державу й гідність,
яку предки наші, великою кров’ю здобуту, залишили…” [4, 109].
Якщо у середньовіччі людина цінувалася
передовсім за титули, давність походження,
аристократизм, чим стверджувалася соціальна нерівність, то гуманісти доводили, що вивищення людини над іншими у суспільстві можливе без „шляхетної ” крові і наявності родового герба. Утверджуючи право на соціальну
свободу,
С.Оріховський обстоював почуття
людської гідності, яке завжди досягається не
титулом, а діяльністю. Тільки активна життєва
позиція може возвеличити людину, а для того,
щоб її досягти, необхідно докласти максимум
зусиль. Якщо ж ця людина – король, то вона
повинна пам’ятати, що у батьківщині править
не король, а закон, а король є тільки його інтерпретатором, який присягнувся бути очима й
вухами закону і не робити іншого, ніж велить
закон. Це значить, що в жодному разі людина
не повинна переходити межу, яка перетворює
волю у свавілля, як це часто буває насправді,

вважає С.Оріховський, і, доводячи свою думку
прикладами, просить короля: “... нікому не дозволяй, як то кажуть, сваволити, бо охочих до
цього багато” [4, 38]. До свавілля не має права
доходити ніхто: ні священик, ні король, ні простий громадянин, кожен повинен розуміти, що
він рівний з іншим, бо там, де один другому
каже: “Я – вільний, а ти – не вільний, я – пан,
ти – підлеглий, я – можний, ти – слабкий”, –
недалеко дійти до падіння держави, адже результатом утисків може стати глибоке незадоволення, яке переросте у боротьбу проти влади. Прикладом правителя, який розумів це,
крім батька Сигізмунда, Станіслав Оріховський вважає Яна Тарновського, котрий ніколи
не зміг би поставити себе вище від іншої людини, якби не був “omnibus libertate par,
dignitate superior” (свободою рівним усім, а
гідність перевершував) [4, 266].
Оріховський закликає Сигізмунда прислухатися до голосу підданих і повернути їм забрану свободу: „Відкрий же вуха й дослухайся:
звідусіль почуєш жалібний плач і стогін своїх
підлеглих, у яких відібрано…свободу (їхню
силу!), тому й не наважуються навіть поскаржитися своєму королеві про нещастя” [4, 38],
адже у спільному домі, вважає він, не може
бути поділу на кращих і гірших, всі „творять
одну кошару”, „при однакових правах у всіх
однакова сила”, і навіть сам король не має
права розкошувати за рахунок підданих [4,
41]. Мабуть, Сигізмунд прислухався до поради
Оріховського, бо у „Промові на похоронах
польського короля Сигізмунда Ягелона” Оріховський проголосив його гідним лицарем,
славним освітою, мовою і наукою, який не лише людей, а й богів навчав, і з гордістю відзначив, що король зробив державу настільки
вільною, а сам був настільки гідним, що дозволяв людям вільно говорити, вільно думати і
навіть виявляти з ним незгоду. Дещо пізніше, у
„Квінкунксі”, мислитель називає Польське королівство королівством свободи, бо вважає,
що королі в ньому не виділяються пожитками,
а підлеглих мають за братів, а не за невільників.
Величезною цінністю земного життя Оріховський вважав духовну свободу, бо вона
дає можливість стати духовно досконалим і
залишитися в пам’яті майбутніх поколінь навіть після фізичної смерті.
Однією з передумов духовної свободи є
самопізнання, що допомагає людині досягнути
внутрішнього, духовного становлення, морального вдосконалення. Він вважає, що самопізнання допоможе віднайти у собі творчий потенціал, сприятиме вирішенню основної мети
людського життя – повної самореалізації у котрійсь сфері людської діяльності. Проте вивчати треба не лише себе, а й на вивчення
різні земні і небесні явища, бути прихильником
освіти.

Дослідники стверджують, що С.Оріховський, навчаючись в Італії, сам вивчав твори
античних філософів, тому розумів філософію
як королеву наук, яка дає людині духовну свободу, вважав, що говорити щось без знання
філософії – все одно, що сліпому розводитися
про кольори, вимагав від папи покласти край
втручанню церкви у світські справи [2, 130].
Він вважає, що саме філософія селян поробила городянами, диких – лагідними, варварівученими, людей – справжніми богами [4, 183].
У своїх творах він не пропускав нагоди, щоб
наголосити на необхідності сприяння освіті і
хвалив за це папу Юлія III, Владислава Ягелона, Сигізмунда Ягелона, Казимира, батька
Сигізмунда, Яна Тарновського, виступав за те,
щоб вчителями ставали не „невідомих чеснот
люди”, а співвітчизники, бо вважав, що „насіння, коли у чужу землю потрапляє, часто втрачає свою силу й …до іншого виду переходить”
[4, 188]. Схвалював він і свою Батьківщину,
яка, хоч і зупинилася на ступеневі освіти, що
достатній для ведення служби Божої і для написання законів, але, „спілкуючись із греками,
прийняла від них символіку і віру, покинула
свою скитську неосвіченість і дикість і тепер,
лагідна, спокійна і врожайна, виявляє великий
потяг до літератури латинської і грецької” [2,
143].
Свобода і мудрість для Оріховського взаємопов’язані, мудрість дає свободу, освітлює
шлях до неї, робить з раба вільну людину, а
державу такою, в якій кожний має все, що йому належить: свободу, відносний спокій і можливість виконувати своє призначення за власним бажанням. Править державою, звичайно,
король, та піддані повинні слухатися його добровільно. Власне, особі короля (і як правителя, і як людини) присвячена основна частина
звертань С.Оріховського, бо він вважає, що
становище кожної людини у державі, її можливість проявляти себе як особистість багато
в чому залежить від короля і його мудрості:
“Якщо ти мудрий, тоді і я вільний, багатий,
щасливий. Ну, а якщо не мудрий? Тоді я раб,
бурлака, вигнанець. Отже, я нещасний від тво-

го прогріху” [4, 26]. Якщо нехтувати наукою,
вважає мислитель, то, навіть маючи високі
природні здібності, не можна зробить нічого
корисного і гідного похвали навіть у найнезначнішому мистецтві.
Сприяти духовному зростанню, на думку
Оріховського, повинна б церква, яка поставлена захищати природні права людини, адже
вони – майже те ж, що і закони Бога. Проте в
„Супліці до найвищого понтифікат Юлія III про
схвалення взятого шлюбу” мислитель заявляє, що попередні понтифіки довели церкву
до того, що життєві рани надалі терпіти несила, адже правили вони не за законами спільної природи, а за жорстокими своїми едиктами, через які і віра, і християнська свобода
понівечені [4, 277]. Заради справедливості тут
необхідно зазначити, що природні закони, які
так захищає Оріховський, – це, перш за все,
право священика одружуватися, проте таким
чином він наголошує на праві духовної свободи, даному людині творцем всіх речей – природою. Нечестивими і безбожними є ті, хто
відступає від законів природи і Бога, і не за
свободу вони борються, а навпаки – відбирають її у тих, хто зробив свій вибір не на розпусті, а на цнотливому житті. Сам же мислитель
обіцяє, що не відступить від своєї свободи вибору, навіть якщо його будуть намагатися відлучити від церкви.
Отже, уславлення особистості, її доблесних вчинків, розуму, талантів – одна з характеристик гуманістичної літератури, яка притаманна і творчості Станіслава Оріховського.
Людина повинна творити своє життя, а для
цього активно займатися суспільною і творчою
діяльністю, набувати потрібних знань, докладати енергії для оборони власних інтересів,
своєї віри і своєї держави. Соціальну і духовну
свободу можна здобути гідністю, мужністю,
чесністю, добротою, доблестю, енергійністю,
передбачливістю, розсудливістю, благородством, тому людина повинна прагнути до цього,
самостійно творити свій внутрішній світ і намагатися впливати на зовнішні обставини життя.
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КОГНІТИВНІ АСПЕКТИ МАТЕМАТИЧНОГО ПІЗНАННЯ В РОЗВИТКУ НАУКИ
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У статті розглянуті когнітивні аспекти математичного пізнання і знання. Розкрито значення
математичної компоненти сучасного знання у формуванні когнітивної дослідницької культури.
Розглянуто роль математичної складової в науковій традиції застосування репрезентаторів.
Ключові слова: представлення, когнітивна дослідницька культура, когнітивні практики.
Визнання фундаментального значення математичного пізнання в розвитку головних напрямів європейського науково-освітнього простору, формулювання останніх в контексті Болонського процесу як математики та управління, математики та інформатики, математики і
біології та математики і фізики, що формуються поряд з традиційними сферами знання, робить актуальним дослідження конститутивного
значення математичного в розвитку науки.
Розгляд конститутивності математичного порушує питання про значення розвитку математичного пізнання і знання в становленні інших сфер знання. Образ науки як математики
акцентуалізує проблему значення математичного в становленні когнітивних аспектів еволюції науки.
Метою дослідження є обгрунтування когнітивних аспектів математичного пізнання та
висвітлення значення їх розвитку в еволюції
науки. Значення виявлення і дослідження когнітивних аспектів математичного як конститутивного фактору розвитку системи знання полягає в тому, що дослідження когнітивних аспектів математичного знання виноситься в
сферу виробництва наукового знання і розглядається як чинник розвитку останньої.
У контексті кризи математичного знання і
математичної освіти розгляд питань розвитку
математичного знання поступився дослідженням проблеми інтерсуб’єктивної комунікації
математичного досвіду в межах наявного рівня математичного знання (А.Кричевець). Розроблено еволюційну модель розвитку математичного знання (А.Александров, Н.Бурбакі,
Ф.Кітчер, А.Юшкевич), а також революційну
модель (А.Колмогоров, С.Демідов, Г.Рузавін,
та ін.). Дослідження математичного знання в
інтер’єрі наукової революції розроблялись в
контексті діалектики змістовного і формального (Т.Бондаренко, В.Карпович). Однак поширення розгляду наукових революцій як механізму розвитку науки на математику не охоплю-

вав основні сфери математичного знання,
сконцентрувавши увагу головним чином на
математичних практиках та окремих застосуваннях математичного в розвитку природничонаукового
знання,
зокрема
оптикомеханічної
аналогії
Гамільтона
(Т.Бондаренко). Дослідження певних філософських
проблем в контексті математичного знання –
апріоризму (В.Пермінов), герменевтики (Рокмор), математичних просторів (В.Лук’янець),
математичного доказу (А.Майданніков) не порушували питання когнітивності математичного та його значення для розуміння розвитку
усієї системи наукового знання.
Питання значення математичного в розвитку сфери знання досліджувались в контексті
фізичного
знання
(В.Візгін,
В.Карповіч,
Т.Бондаренко та ін.), фізичного і біологічного
знання (І.Акчурін, В.Налімов). Сьогодні підкреслюється фундаментальне значення математичного для розвитку сучасних біологічних досліджень в контексті формування нового образу постнекласичної науки (В.Налімов). Значення математичного в розробці концептуальної бази теоретичного синтезу фізики і біології
І.Акчурін розглядає в контексті проблеми єдності природничонаукового знання. Тенденції
до визнання фундаментальності математичного знання поєднані з проблемами єдності
природи наукового знання і фундаменталізації
певних його напрямів насамперед біології. Питання
фундаментальності
математичного
знання та його конститутивності для усієї сфери знання досі не порушувалися. Визнання
формального характеру математичного знання в питаннях, що стосувались розвитку інших
видів знання, сприяло формуванню проблемної області дослідження математичного у вигляді формальної компоненти наукових теорій.
Акцентування проблеми значення математичного формалізму в розвитку наукової теорії
поєднувалось в контексті епістемологічного
конструктивізму – представлення наукового

знання у вигляді ієрархічно розміщених систем ідеальних об’єктів в межах структурно організованих теорій – дисциплін.
Відбувається акцентування онтологічної
складової в системі наукового знання – онтологічних схем, картин реальності. Значення
математичного в розвитку сфери знання однак
не розглядалось. Математична складова розроблялась в межах формальної компоненти
наукової теорії, формального методу тощо.
Виведення в останні роки проблем методу на
перше місце не поєднується з підкресленням
значення математичного та висвітленням конститутивності його природи.
Конститутивність математичного в сфері
знання є фактором, методологічно не оціненим і не дослідженим. Дослідження еволюції
проблемних областей – так званих онтологічних схем в конкретних областях не залишає
сумніву у фундаментальному значенні математичного в становленні представлення теоретичного об’єкта. Так, представлення теоретичного об’єкта в технічній механіці, в яких
конститутивне значення відіграє математичне
(фазовий простір саме у становленні того, що
ототожнюється з образом об’єкту, теоретичною схемою, онтологічною схемою) змушують
порушити питання про деяку штучність поділу
сфери знання на змістовне і формальне. Сьогодні настав час казати не про інструментальність формального в природничо-науковому,
технічному знанні, а про його конститутивність. Так, сформульовані питання щодо розвитку математичного передують викладу того,
що відноситься до онтологічного змісту: питання, як влаштований фазовий простір інтегруємих гамільтонових систем, пов’язується з
онтологічними уявленнями: якщо це простір,
заповнений хаотичними фазовими траєкторіями (так званий «детермінований хаос»), а
регулярні траєкторії зважені «островами в хаотичному морі», то якими мають бути властивості хаотичності рухів [3, 125].
Конститутивність математичного для онтологічної складової, яка виявляє прояви єдності знання в сучасних способах його виробництва в сучасних умовах поширюється на
увесь науково-освітній простір. Формування
нових його напрямів поряд із традиційними
сферами, в яких математика виноситься на
перше місце в розвитку комплексів – математика та управління, математика та інформатика, математика та біологія тощо акцентуалізує
проблему дослідження когнітивних аспектів
математичного. Постановка цієї проблеми акцентуалізується усвідомленням складності
математичного як явища. Йдеться навіть не
про математику як систему знання чи певну
математичну теорію, а математичне як зага-

льний вираз того, що несе з собою математика. Її теорії і методи визначають прояви знання, які характеризують сучасний спосіб виробництва знання. В контексті формування єдиного науково-освітнього простору у вступі в предмет дослідження зазначається, що математика фундаментальна не тільки для науки і
технології, а й також для усіх ситуацій, які вимагають аналітичного, пов’язаного з побудовою моделей підходу, незалежно від дисципліни [4, 109]. Значимість же побудови моделей
для сучасного виробництва знання характеризується насамперед тим, що визначення рівня
компетенцій першого і другого циклу підготовки (відповідно бакалаврів і магістрів) пов’язується саме з побудовою моделей.
Постановка проблеми виявлення когнітивних аспектів математичного зумовлена тим,
що в сучасних компетенціях, що характеризують рівні підготовки і здатність суб’єкта діяти в
якості суб’єкта – виробника знання постають
вимоги, в яких поєднані питання застосування
математичного у виробництві знання (здатність моделювати ситуації з реального світу
[4, 115]), здатність оперування математичним
в гносеологічних пізнавальних відносинах
(здатність формулювати складні проблеми, чи
задачі для оптимізації прийняття рішень та
інтерпретувати рішення в оригінальних контекстах задач [4, 115], а також процесуальні
аспекти solution (здатність представити математичні аргументи і висновки з них з складністю і точністю у формах, придатних для тієї публіки, до якої вони адресовані усно чи письмово [4, 115].
Надзвичайно складний спектр проявів математичного не зводиться до безпосереднього
застосування математичного методу чи рівняння як математичної форми, до опису якого
в процесі математизації звичайно звертались.
Йдеться про складну систему відносин, в яких
пізнавальні аспекти не в математичній сфері
поєднані з застосуванням математичного для
створення представлень, істотних для конституювання сучасного способу виробництва
знання: йдеться про здатність моделювання
ситуації з реального світу [4, 115], переводити
на математичну мову проблеми різної складності, о писані нематематичною мовою, отримуючи таким чином переваги в їх розв’язанні
[4, 114]. Готовність щось робити, «братися» за
нові проблеми і задачі з нових областей [4,
115] поєднується з акцентуалізацією розвитку
самого математичного – із здатністю розуміти,
осягнути математичні проблеми і задачі, абстрагуючи їх суттєві частини [4, 115].
Система відносин, що пов’язують пізнання, представлення, формулювання проблеми
з реального світу, передбачає перехід від не-

математичної мови до математичної, значимість математичного представлення у формулюванні проблеми, задачі, розгляд процесуальних аспектів математичного знання, особливо поєднання питань представлення знання, виразу його та способу оперування, як і
доведення цієї сукупності до здатності
суб’єкта, вимагають постановки проблеми наявності когнітивних проявів математичного та
їх конститутивного значення в розвитку системи виробництва наукового знання.
Згідно з І.Кобозевою визначальним для
конституювання статусу когнітивного стає наявність психологічного супроводу, психологічної форми існування структур представлення
та операцій, що дозволяє розкрити зв’язок когнітивного з мисленням людини та її мозком
[1, 26].
Потрібно зазначити в проекті Tuning наявність складної форми представлення, в якому
знання опосередковано не просто мовою, а
співвідношенням нематематичної і математичної мови. Це передбачає більш складний
зв’язок способу представлення з психологічними механізмами дії здатностей суб’єкта.
Цього достатньо, щоб охарактеризувати розглянуту вище систему відносин як прояв когнітивного. Проте необхідно звернути на таку
обставину: здатності суб’єкта як суб’єкта дії в
сфері знання –мають не психологічне витлумачення, таке, що акцентуалізує здатності
суб’єкта відтворювати сучасне виробництво
знання, а пов’язані з «subject area», здатністю
продукувати, створювати його нові, оригінальні прояви. Характеристика здатностей суб’єкта
як здатностей до креативу у виробництві
знання розкриває особливості сучасного виробництва знання в нових його сферах,
пов’язаних з управлінням, фінансами, соціальними науками та економікою, розвитком
комп’ютерсайєнс тощо. На відміну від традиційних форм, в яких розвиток проявляється у
створенні нових теорій, а продукування знання
збігається з виведенням наслідків з основоположень теорії в процесі її еволюції, нові прояви сучасного виробництва знання виявляються поєднаними з розвитком засобів креативу. Навіть загальне визначення суб’єкта через розкриття рівня його компетенцій, що вимагаються у кожному циклі підготовки (бакалавр – магістр – доктор), розкриває сучасний
спосіб існування сфери знання в світлі зростаючих вимог до рівня креативності, закладених у визначених здатностях.
Акцентуалізація фундаментальності математичного знання, значення математичного в
розвитку сучасних сфер знання та конституюванні основних рис сучасного виробництва
знання зумовлює необхідність нового осмис-

лення образу науки як математики в контексті
підкреслення когнітивних аспектів математичного у конституюванні способу виробництва
знання. В дослідженому образі науки як математики підкреслено світоглядні аспекти
(В.Лук’янець). В українській філософії науки
розгляд науки як математики в контексті кризи
математичних наук та математичної освіти
поступається місцем образу науки як технонауки, яка ініціює розвитком фундаментальних
досліджень індустрію наукоємних технологій.
В контексті когнітивних аспектів математичного актуальним стає поновлення інтересу до
тих рис образу науки як математики, які активізують креатив, здійснюючи конститутивний
вплив на спосіб виробництва знання. З точки
зору виявлення і дослідження когнітивних аспектів математичного в системі виробництва
наукового знання актуальним є не «модернконцепція науки («наука як математика») –
це знаряддя об’єктифікації і технологофікації
будь-якого предмета, яким вона прагне когнітивно опанувати» [2, 35], а висвітлення значення математики в становленні наукового
дискурсу. Важливим, на наш погляд, є підкреслення значення переходу від абсолютизації
онтологічного витлумачення знання до формування нових когнітивних підходів розвитку
усієї сфери знання на основі математичного.
Актуалізація мовних аспектів математичного,
їх зв’язку з розвитком наукової практики, та
витлумачення математичного як підгрунтя для
становлення концептуалістик при цьому стає
вирішальним. Висвітлення когнітивних аспектів математики відбувається в контексті звільнення наукового дискурсу від субстантивної
раціональності: «Звільнення математики від
влади цієї метафізичної інтерпретації і постметафізичне переосмислення її ролі в історичному становленні наукового дискурсу істотно
вплинули на долю субстантивної раціональності. Математика, яка звільнена від цієї метафізичної інтерпретації і яка взяла на себе
роль не ідеально сконструйованого репрезентанта субстанційного Порядку Всесвіту (його
гармонії, що встановлена наперед), а епістемологічну роль робочої мови теоретиків природознавства – мови, чутливої до потреб наукової практики, а, отже, завжди відкритої відновленням, збагаченням, деконструкціям,
привела творців природознавства до усвідомлення фундаментальної залежності їхньої когнітивної діяльності від тієї мови, що визначає
їхній обрій теоретичної думки. Математика тут
стала середовищем вільного становлення різноманітних концептуалістик, необхідних для
вільного розгортання природничо-наукової
думки» [2, 137].

Сучасні когнітивні аспекти фундаменталізації науково-освітнього простору, пов’язані з
розвитком математичного в сферах управління, фінансів, соціальних науки, економіки та
комп’ютерсайєнс акцентуалізують ті когнітивні
аспекти математичного, які підкреслюють перехід від безпосередньої апеляції до мови до
креативу способів представлення та оперування, які дозволяють розглянути знання як
виражене мовою математики як сферу існування виробництва знання. В цьому контексті
розгляд математичного судження перестає
бути тільки передумовою становлення концептуалістик, необхідних від вільного розгортання природничонаукової думки, яка може залишитись й необ’єктивованою і взагалі такою,
що знаходиться за межами мови наукової теорії, а стає безпосередньо середовищем оперування представленнями знання. Висвітлення когнітивних аспектів математичного в науковому дискурсі під цим кутом зору дає ключ
до розуміння самої сфери знання, виводячи
вирішальні для конституювання когнітивного
аспекти – способи представлення знання і
способи оперування, немовний характер
знання на перший план когнітивної еволюції
сфери знання. Це дозволяє розвинути підхід,
пов’язаний з ідеєю когнітивних практик. Акцентуалізація дослідження процедурної частини
методологічної культури пов’язується «зі сферою когнітивної діяльності співтовариства творців науки, і відповідає на питання про специфіку найефективніших способів когнітивних
дій, про modus operandi творців науки в різноманітних практиках виробництва знань» [2, 5].
Те, що виступає як частина методологічної
культури «як деяка система епістемологічних
принципів, регулятивів, установок, імперативів
і пов’язана з оцінкою ефективності тих або
інших дослідницьких стратегій, науковокогнітивних практик, епістемологічних програм, спеціальних мов науки, шляхів удосконалювання концептуального інструментарію,
аналітичної техніки тощо» [4, с. 56]. Як елемент когнітивної культури вона формується як
система навичок і здатностей суб’єктів, що
перетворюють своєю дією науково-освітній
простір у сферу виробництва знання, що
включає
методологічний,
когнітивно-процедурний, комунікативний та інформаційний
аспекти. Властивість знання не існувати поза
мовою науки, в когнітивній культурі суб’єктів
дії виступає як здатність показати знання і розуміння базових концепцій, принципів теорій і
результатів математики, здатність розуміти і
пояснювати знання складних тверджень, що
використовують математичну нотацію та мову,
демонструвати навички математичного судження, умовиводу, оперування та обчислен-

ня, побудови строгих доказів, демонструвати
досвід різноманітних методів математичного
доказу [4, 114].
Процедурна частина методологічної культури, розглянута під кутом зору когнітивної
культури сучасних суб’єктів, що відкриває потенціал можливого розвитку сфери знання, а
також крізь призму когнітивних аспектів еволюції самої сфери знання, яка вже здійснилась і передумовою і надбанням, що визначає
можливості креативного потенціалу сучасної
науки. Когнітивна еволюція традиційно розкривається як еволюція здатностей до пізнання
живих та штучних систем. В запропонованому
розгляді когнітивної практики в науці як розвитку способів представлення та оперування, що
відбувається безпосередньо в сфері знання,
виражених в мові науки, вона стає проявом
культурно-опосередкованого розвитку пізнавальних здатностей людини певною суспільною сферою – сферою виробництва знання,
розгляду креативного дослідницького потенціалу як суб’єктного потенціалу людської цивілізації.
Протилежність пізнання і знання, як діяльності та її результату, наукової думки та її мовної фіксації в об’єктивованій знаковій формі
психологічних процесів мислення, ця протилежність, яка раніш змушувала до протиставлення мислення і знання, логіки мислення і
логіки знання, сьогодні привертає до себе увагу як неможливість самого конституювання
знання поза спільнотою з її діями, розумінням,
мовою, нормами і процедурами, – ця протиставленість долається в новому розумінні когнітивної практики. Перехід від акцентування в
когнітивній практиці мовних і комунікативних
аспектів (розвитку дискурсу і комунікацій) до
аспектів, що виявляють когнітивні прояви способу виробництва знання безпосередньо в
сфері знання, в мовній формі їх існування – а
саме до розвитку способів представлення і
оперування як основи розвитку знання дозволяють здійснювати дослідження когнітивної
еволюції сфери знання як виразу трансформації самої науки. Когнітивні аспекти математичного стають формою і проявом єдності і не
тільки природничонаукового, а й тих форм
знання, взаємодія яких проявлялась в розвитку науки.
Виявлення і дослідження когнітивних аспектів еволюції сфери знання – розвитку способів представлення та оперування створює
можливість дослідження когнітивно-процедурної частини методологічної культури «в
дії» на значно більш широкому ареалі, ніж було можливим досі. Підхід, пов’язаний з виявленням значення математики в «архітектурі»
наукових теорій – генезисі та адекватності на-

укового знання, з дослідженням гносеологічної
природи математичної точності у співвідношенні моделі та реальності в контексті дослідження знання у мові наукових текстів –
пам’ятків етапів виробництва знання створює
можливості розвитку системного та еволюційного підходів безпосередньо до сфери знання,
відкриваючи нові перспективні бачення взаємодії наук в процесі виробництва знання.
Так, розвиток способу представлення на
геометричному етапі природознавства від
представлення окремих спостережуваних фізичних величин (Галілей, Гюйгенс) до представлення предметної області в теоретичній
моделі фундаментальної теорії (Ньютон)
створює можливість досліджувати математичне (наприклад, математичні пропорції тощо)
не тільки як спосіб оперування відрізками, а й
як елемент структури знання. Фіксація представлень – і це важливо – не тільки фіксованих в мові текстів, а й таких, що стали елементами побудови знання, визначення його структури, розвинутої в межах математичного доказу. Так, кожна Теорема, Пропозиція і Задача, починаючись з представлення спостережуваних величин у вигляді геометричних відрізків перетворює мовний вираз цього представлення в конструктивну форму побудови
певної геометричної конструкції, що утворюється при цьому, та її споглядання. Оперування відрізками-репрезентатами фізичних величин (головним чином на основі математичних
пропорцій у Галілея і частково у Гюйгенса стає
мовним виразом математичного доказу і одночасно оперуванням геометричними об’єктами у спогляданні. І, нарешті, здійснення
зворотного переходу від оперування геометричними об’єктами до безпосередньо фізичних величин – тобто перехід від представлення до досліджуваного об’єкту в кінці кожного
доказу стає мовним виразом нового знання,
отриманого безпосередньо в сфері знання
саме на основі оперування логічного – математичного і геометричного – в спогляданні.
Розвиток способу представлення відкриває дійсні шляхи еволюції способу виробництва знання – не тільки потенційні, як вираз здатностей суб’єкта та його когнітивної культури,
а й ті, що мали місце в розвитку сфери знання.
Народження нової форми репрезентантів фізичних величин шляхом узагальнення – перехід від відрізків до так званих трансцендентних, або механічних кривих (мовною фіксацією

якого є «Маятниковий годинник» Х.Гюйгенса)
створили передумови до появи такого способу
представлення й оперування, яке стало ключовим моментом не тільки в розвитку природничого, а й безпосередньо математичного
знання. Йдеться про дослідження квадратур
кривих як той найвищий етап розвитку геометричного стилю оперування, що став основою
креативу аналітичних узагальнень, концептуалістик і методів.
Дослідження когнітивних аспектів еволюції
системи знання як нової форми когнітивних
практик стають виразом розвитку способу виробництва знання – способів представлення і
оперування. Сфера знання стає ареною розгортання продуктивної дії когнітивних практик.
Акцентуалізація дослідження когнітивної еволюції як розвитку способів представлення і
способів оперування, будучи фіксована в мовній формі текстів, перестає бути статичним
виразом позбавленого внутрішнього динамізму знання. Те, що в когнітивній культурі розкривається як характеристика компетенцій
суб’єкта певного рівня підготовки та його здатностей в розвитку когнітивного в сфері знання – способів представлення та оперування
виступає як форма внутрішнього динамізму
знання, що стає проявом реалізованої
суб’єктної активності у мовному, знаннєвому
виразах тих особливостей знання, здійснення
яких в процесі продукування знання вимагає
певних суб’єктних властивостей – споглядання, судження, оперування умовиводу тощо.
Дослідження когнітивних аспектів математичного розкриває конститутивний характер математичного для формування структури знання в об’єктивованій мовній формі існування.
Виявлення і дослідження когнітивних аспектів
математичного пізнання і знання відкриває
перспективи дослідження динаміки способу
виробництва знання. З точки зору когнітивної
дослідницької культури – це перспективи потенційного розвитку сфери знання і погляд у
майбутнє, з точки зору когнітивного як виразу
способів представлення й оперування, втіленого у сфері знання у мовній формі наукових
текстів – це перспективи дослідження дійсних
форм реалізації когнітивно-процедурної частини методологічної культури у формі когнітивних практик, в яких дослідження когнітивного
переносить акцент з комунікативних і лінгвістичних особливостей на характеристики виробництва знання.
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