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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність  теми  дослідження. Вибір  теми  дисертаційного  дослідження

викликаний  тими  соціальними,  політичними  та  інтелектуальними  процесами,  які
відбуваються  сьогодні  в  Україні.  Наше  суспільство  здійснює  історичний  перехід  із
модерно-індустріального стану до інформаційного. Одним із аспектів цього переходу є
розрив із радянсько-колоніальним минулим та повноцінна інтеграція до Європейської
спільноти.  Саме  в  цьому  контексті  особливо  чітко  проявляється  важливість  та
актуальність обраної теми дослідження. 

Філософська герменевтика як філософія розуміння та сама категорія розуміння є
однією із фундаментальних та парадигмоутворючих тем некласичного філософського
дискурсу,  який став інтелектуальним фундаментом сучасного Західного суспільства.
Світова  спільнота  зрозуміла,  що  задля  унеможливлення  повторення  катастроф  ХХ
століття,  а  також для  побудови справедливого  та  комфортного  суспільства  потрібні
нові  інтелектуальні  та  ідейні  засновки,  а  також  нова  інтерпретація  світу  та  місця
людини у ньому. Ключові поняття класичного раціоналізму – «знання» як колективний
досвід людства, «суб’єкт» як знеособлений епістемологічний механізм, «пізнання» як
відображення  об’єктивної  реальності  –  вичерпали  свій  евристичний  та
соціоорганізуючий  потенціал.  Вони  внесли  свій  вклад  у  легітимізацію  ідеї  про
перевагу  загального  над  одиничним,  соціальних  та  політичних  абстракцій  над
одиничним людським життям. Соціальна практика ХХ століття показала, що реалізація
такого погляду на світ негативно позначилася на життя суспільстві. 

Натомість нова інтелектуальна парадигма – некласичної філософії – розгортається
довкола  людського  життя  як  найбільшої  цінності.  Життя  проявляється  та  набуває
ідентичності  через  індивудуально-особистісні  якості  людини.  Одним  із  таких
індивідуальних чинників  є  розуміння  людиною світу  та  свого  місця  у  ньому.  Воно
завжди особисте та унікальне, а тому завжди рівне життю та розумінню іншого. Саме
тому,  ми  маємо  підстави  говорити  про  те,  що  розуміння  є  парадигмоутворюючим
поняттям для некласичного типу філософування. Воно містить усі особоцентричні та
демократичні тенденції, які визначають розвиток сучасного цивілізованого світу. 

Аналіз та висвітлення фундаментального поняття та пов’язаних із ним тенденцій
сучасної  інтелектуальної  парадигми  –  це  спроба  їх  інтеграції  до  українського
філософського  дискурсу,  а  через  нього  і  до  соціальних,  політичних  та  культурних
практик.  Українська  філософія  довгий  час  перебувала  під  ідеологічним  контролем
радянської  системи,  тож  зараз  перед  нами  стоїть  завдання  синхронізуватися  із
актуальним тенденціями розвитку філософії та цивілізації. Герменевтика та, зокрема,
проблема розуміння є добрим інтелектуальним плацдармом для цього. 

Ступінь  наукового  опрацювання  проблеми.  Дисертаційне  дослідження
ґрунтується  на  ідеях  та  текстах  Ф.Ніцше,  Е.Гуссерля,  М. Гайдеґера,  Г.-Ґ. Ґадамера,
П. Рікера,  К.-О. Апеля,  Ю.Габермаса,  Р.Рорті,  П.Бурд’є.  Також,  у  цьому  плані  це
дисертаційне  дослідження  є  продовженням  напрацювань  та  досягнень  когорти
українських  філософів.  В  першу  чергу  це  А.Богачов,  В.Андрущенко,  В.Вашкевич,
С.Кошарний,  Є.Бистрицький,  А.Карась,  І.Пухта,  А.Лой,  І.Інишев,  М.Мінаков,
О.Юркевич, С.Квіт, А.Дахній, Т.Возняк. 

Також,  слід  зазначити,  що  філософський  дискурс  сучасності,  у  великій  мірі
соціально спрямований. Більшість течій та напрямів, які до нього увійшли декларують
соціальну  зумовленість  структури  дійсності,  пізнання  та  розуміння  людиною самої
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себе. У зв’язку із цим особливої важливості отримує питання про механізми, форми та
обсяг  впливу  соціальних  чинників  на  наше  розуміння  світу,  бачення  об’єктів  та
процесів, а також свого місця у ньому. Цей момент тісно пов’язує тему дисертаційного
дослідження  із  іншими галузями  сучасної  науки  та  філософії.  Такими,  зокрема,  як
культурологія, теорія комунікації, лінгвістика, соціальна психологія, філософія науки,
семіотика.  У цьому питані  дисертаційне дослідження опирається на праці К. Ґірца,
Г. Ленка,  Дж. Ділі,  М. Фуко,  Е. Саїда,  А. Шюца,  Ю. Лотмана,  Л. Вітгенштайна,
Ч.С. Пірса, Ф.де Соссюра, Дж. Остіна, Е. Сепіра, Б. Ворфа, Ф.Бацевича, П.Іванишина,
А.Карася, А.Свящука.

Аналіз  соціального  впливу  на  результати  розуміння  людиною  себе,  світу  та
поточних подій відкриває ще одне гостре та надважливе для сучасного світу питання.
Йдеться  про  те,  що  такий  вплив  може  бути  як  «природнім»  так  і  штучно
змодельованим  для  маніпуляцій  та  нав’язуванню  людині  і  суспільству  вигідного
комусь бачення.  Такий вплив матеріалізований так  званій  пост-правді,  різного  роду
інформаційних війнах, свідомими розповсюдженні фейків тощо. Ця проблема особливо
актуальна для України, адже ми як ніхто відчули руйнівний вплив інформаційних атак
та  маніпуляцій.  Для  більш  ґрунтовного  аналізу  вказаних  питань  актуалізується
звернення до праць Г. Почепцова.

Незважаючи  на  досить  об’ємний  доробок  інших  авторів,  суперечність  між
актуальністю та відсутністю цілісного історико-філософський та теоретичний аналізу
соціального  виміру  феномену  розуміння  в  некласичній  пізнавальній  парадигмі
обумовило те, що ми звернулися до цієї проблеми.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  Робота пов’язана із
темами  кафедри  соціальної  філософії,  філософії  освіти  та  освітньої  політики
Національного  педагогічного  університету  імені  М.П.  Драгоманова  «Філософська
парадигма глобальних трансформацій  суспільства  і  освіти:  теоретичні  та  прикладні
аспекти»  (номер  державної  реєстрації  0117U004972),  а  також  темою
«Медіаграмотність  та  соціальна  відповідальність  освітян  в  умовах  інформаційної
війни» (номер державної реєстрації 0121U001003).

Тема  дисертаційного  дослідження  затверджена  Вченою  радою  Національного
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (протокол № 12 від 29 травня 2014
р.).

Мета  дисертаційної  роботи  –  історико-філософський  та  теоретичний  аналіз
соціального виміру феномену розуміння в некласичній пізнавальній парадигмі.

Для досягнення мети необхідно вирішити такі завдання:
- проаналізувати  методологічні  теорії  розуміння  у  класичній  філософській

парадигмі; 
- окреслити  онтологічну  природу  розуміння  в  інтерпретаціях  концепцій

некласичної філософії; 
- дослідити  практичні  механізми  впливу  культурної  традиції  на  результати

розуміння та інтерпретації людиною дійсності;
- проаналізувати особливості влади дискурсу і розуміння в аспекті його соціальної

обумовленості;
- обґрунтувати бачення феномену розуміння як чинника конструювання соціальної

дійсності; 
- окреслити статус мови як середовища здійснення розуміння; 
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- визначити прагматичну мовно-комунікативну сутність процесу розуміння;
- дослідити вплив мови на формування соціальної картини світу для її носіїв. 
Об’єктом дослідження є соціальний вимір феномену розуміння.
Предмет дослідження – феномен розуміння в інтерпретаціях концепцій та течій

некласичної пізнавальної парадигми.
Методи дослідження. З метою отримання достовірних наукових результатів у ході

дослідження використано систему принципів, прийомів і підходів, які ґрунтуються на
гармонійному  поєднанні  спеціальних  (філософських)  та  загальнонаукових  методів
пізнання. 

Метод  історико-філософського  аналізу  був  використаний  для  опису  теоретичної
ґенези  та  трансформації  поняття  розуміння,  зокрема  в  аспекті  його  соціального
обумовлення  (підрозділи  2.1,  2.2,  2.3).  Застосування  логіко-семантичного  методу
дозволило  виявити  особливості  інтерпретації  ключових  термінів,  а  також
сформулювати їх авторські дефініції (підрозділи 1.1., 1.2., 1.3). Також у дисертаційному
досліджені використано такі спеціальні методи феноменологічний, герменевтичний та
семіотичний (підрозділи 3.1., 3.2., 3.3). Використання компаративістського методу дало
змогу визначити в який спосіб тлумачення феномену розуміння та його соціального
виміру відрізняється у класичній та некласичній пізнавальних парадигмах (підрозділи
1.1. та 1.2). 

Також у дослідженні були використані загальнотеоретичні методи, як аналіз, синтез
та абстрагування. Зокрема, вони були використані для формулювання висновків цього
дисертаційного дослідження. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що: 
Вперше: 
- окреслено та проаналізовано соціальний вимір феномену розуміння та соціальну

обумовленість  герменевтичного  горизонту  людини.  Герменевтика  тлумачення
реальності передбачає не ізоляцію від соціального опосередкування людини і світу, а
навпаки, його врахування. Розуміння людиною світу та свого місця в ньому зумовлене
соціальними  чинниками  –  культурними   традиціями,  цінностями,  дискурсивними
формаціями, наративами, соціальним досвідом та мовно-мовленнєвим і символічним
комунікативним середовищем;

-  обґрунтовано що чинники соціальної  обумовленості  розуміння мають знаково-
символічну природу;  вони проявляються у формах певних «режимів сигніфікації»  і
діють як,  настанови,  «системи інструкцій»,  раціональні  проекти та  нераціональні  й
ірраціональні переконання, які спрямовують повсякденну суспільну   поведінку людей
і дискурсивно впливають на пізнавальну активність;

- доведено, що інтерпретація феномену розуміння на сучасному етапі її розвитку
обумовлюється   переходом  від  дослідження  онтології  розуміння  до  вивчення  її
соціального виміру щодо можливостей і загроз конструювання соціально-культурної
дійсності. Підставою такого переходу стали трагічні події ХХ століття, що спонукали
до переосмислення  інтелектуальних та філософських засад суспільної організації,  в
аспекті пошуку ідей та цінностей справедливого і  вільного суспільства. 

Уточнені: 
-  визначення поняття розуміння як чинника конструювання людиною соціально-

культурної  дійсності.  Обґрунтовано,  що  соціальне  пізнання  й  розуміння  світу
пов’язано з оперуванням людиною інтерпретаційними моделями та схемами, свідомо і
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несвідомо  заснованими  на  певних  інформаційно-комунікативних  практиках.
Відповідно,  розуміння   пов’язано  з  процесуальним  проектуванням  певних
інтерпретативних  схем  на  чуттєво-емоційні  особливості  сприйняття  і  вписування
зовнішньої інформації в контексті певного інтерпретативно-семантичного фрейму;

- твердження про принципову мовно-комунікативну природу розуміння доповнено
в аспекті  наголошення вагомості  знаково-символічних систем; проведено думку,  що
значення слова чи тексту та особливості їхнього розуміння актуалізуються винятково в
актах комунікації так як семантика поза комунікацію неможлива; 

-  ідея  про  те,  що  соціальний  розвиток  людини  є  невіддільний  від  знаково-
символічних  систем,  якими  опосередковується  людське  відношення  до  світу  і
розуміння  реальності,  завдяки  чому  історично  виникає  така  або  інша  соціально-
культурна дійсність.  

Додатковий розвиток отримали положення про:
-  зв'язок  між  ідеями  герменевтики,  семіотики,  комунікативної  прагматики,

лінгвофілософії,  філософії  науки,  антропології  тощо.  Міждисциплінарний  аналіз
феномену розуміння дав можливість поглибити бачення його суті та значення;

-  усвідомлення  небезпеки  створення  штучних  інформаційно-комунікативних
стратегій розуміння подій і фактів з метою нав’язування суспільству певних  моделей
соціально-політичного і культурного розвитку. Відповідно, особливої гостроти набули
питання захисту  інформаційного простору від спонук його спотвореного розуміння і
деформації, що є особливо актуальним для українського суспільства.

Теоретичне  та  практичне  значення  одержаних  результатів  визначається
актуальністю,  новизною  та  цілісністю  наукового  дослідження  природи  феномену
розуміння та його соціального статусу у некласичній пізнавальній парадигмі. Здійснений
аналіз  має  важливе  теоретичне  та  практичне  значення  для  осмислення  головних
тенденцій сучасного філософського дискурсу, а також для розширення теоретичної бази
української філософії. 

На відміну від традиційного розгляду розуміння виключно в контексті епістемології, у
цьому дослідженні феномен розуміння розглядається ширше – у відношенні з поняттями
суспільства,  культури,  дискурсу,  знакових  систем,  мови,  комунікації,  діалогу,  свободи
тощо. Відповідно дисертаційна робота дає можливість глибше проникнути в загальний
дискурс розуміння та по-новому відкрити ряд його аспектів. 

Фактологічний  та  методологічний  матеріал  дисертації  може  бути  використаний  у
науковій та освітянській практиці. Матеріали дисертації стали основою двох навчальних
курсів: «Герменевтика», який читався для студентів IV курсу філософського факультету
ЛНУ ім.  Франка та  «Філософія» для студентів Коломийського педагогічного коледжу.
Положення та висновки дисертації можна використати у подальшому для розробленні
курсів  з  філософії,  соціальної  філософії,  філософії  культури,  герменевтики,  філософії
мови.

Апробація результатів дослідження. Результати доповідались та обговорювались
на  засіданні  кафедри  соціальної  філософії,  філософії  освіти та  освітньої  політики
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова,  а також на
секційних засіданнях низки міжнародних та всеукраїнських науково-практичних
конференцій,  круглих  столів  та  семінарів,  а  саме:  Міжнародна  конференція
«Молодь.  Філософія.  Світ  ХХІ  ст.»  (Харків  2004);  Міжнародна  конференція
«Харківські  філософські  читання»  (Харків  2006);  Звітна  конференція
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філософського  факультету  ЛНУ  ім.  І.Франка  (Львів  2016);  Виступ  на
теоретичному  семінарі  кафедри  філософії  філософського  факультету  ЛНУ  ім.
І.Франка (Львів 2017) та ін.

Публікації.  Основні положення дисертації відображено в 6 публікаціях, з них: 5
наукових статей, опублікованих у вітчизняних фахових виданнях з філософських наук,
1 – стаття у закордонному виданні, що включене до міжнародних наукометричних баз.

 Структура та обсяг дисертації. Мета, завдання та логіка дослідження визначили
зміст і  структуру роботи, що складається зі вступу, трьох розділів (містять у собі 9
підрозділів),  висновків  до  розділів,  загальних  висновків  та  списку  використаних
джерел. Загальний обсяг роботи 205 сторінок, з них – 190 основного тексту. Список
використаних джерел складається із 158 найменувань.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У  вступі обґрунтовано  актуальність  теми  дисертаційного  дослідження,

проаналізовано  ступінь  її  розробки  у  науковій  літературі,  сформульовано  науковий
апарат: об’єкт і предмет, мета і завдання та зв’язок роботи із науковими програмами,
планами,  темами,  також наводяться положення наукової  новизни,  які  виносяться  на
захист,  розкривається  теоретична  і  практична  цінність  отриманих  результатів,
наводиться інформація про апробацію наукових результатів автора, наукові публікації,
структуру і обсяг дисертації.

У  першому  розділі  –  «ПРОБЛЕМА  РОЗУМІННЯ:  ВИНИКНЕННЯ,
РОЗВИТОК  ТА  МІСЦЕ  У СУЧАСНОМУ  ФІЛОСОФСЬКОМУ  ДИСКУРСІ»  –
визначено  концептуальні  питання  теорії  та  методології  дослідження  розуміння  у
сучасному філософському дискурсі.

Підрозділ 1.1. – «Постановка проблеми, визначення понять та джерельна база
дослідження» – присвячено  формулюванню наукового інструментарію дослідження.
Центральним поняттям роботи є «розуміння». Ми трактуємо його як здатність людини
схоплювати смисли знаків та текстів, які розгортаються в її соціальному середовищі,
здатність розібратись у суті справи. Близьким до розуміння є поняття інтерпретації. У
цьому дослідженні ми дотримуємось точки зору про діалектичну взаємопов’язаність
цих понять. Відмінність між ними криється у різнонаправленості – розуміння завжди
спрямоване  до  від  людини  до  тексту,  а  інтерпретація  є  зовнішнім  вираження  та
тлумачення  результатів  розуміння.  Важливо  також  уточнити  відношення  понять
«розуміння» та «пізнання». Під розумінням ми маємо на увазі вихідний спосіб буття
людини,  дотеоретичне  відношення  до  світу.  Тоді  як  пізнання,  зокрема,  наукове
пізнання  є  похідним від  розуміння,  ґрунтується  на  ньому.  Під  соціальним виміром
розуміння ми маємо на увазі той о соціальні чинники на наше розуміння світу, людей
та подій  у ньому.  Під соціальними чинниками ми розуміємо все  те,  що стосується
організаційного начала суспільного життя.  Йдеться про відношення між індивідами,
індивідами  та  групами,  громадами,  владою,  між  соціальними  інституціями  тощо.
Виходячи  із  цього  соціальними  чинниками,  які  обумовлюють  процес  розуміння  є
культурна  традиція,  суспільна  думка  та  інститути,  соціальні  дискурсивні  практики,
мова.  Сучасний  етап  розвитку  філософської  герменевтики  характеризується
розширенням її предметного поля. Філософська проблема розуміння виходить за межу
онтології  та  набуває  ширшого  контексту  –  соціального,  в  тім  числі  і  етичного,
комунікативного  та  політичного.  Причиною  таких  трансформацій  стали  масштабна
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соціальні катастрофи минулого століття, які отримали свій апогей під час ІІ світової
війни.  Як  відповідь  на  цей  виклик  Західна  цивілізація  взялася  до  переосмислення
інтелектуальних та філософських засад суспільної організації, в аспекті пошуку ідей та
цінностей  справедливого  і   вільного суспільства.  Як наслідок фокус  філософського
зацікавлення  змістився  із  онтології  у  соціальну  сферу.  Тож  до  фундаментального
питання філософської герменевтики як людина розуміє світ та себе у ньому додалося
запитання як порозумітися з іншим. Розуміння значною мірою стає і соціальною темою
та проблемою соціальної комунікативної взаємодії.

У  підрозділі  1.2.  – «Методологічне  тлумачення  феномену  розуміння  у
парадигмі класичної філософії» – показано, що філософська герменевтика як теорія
розуміння  пройшла  шлях  від  спеціальної  техніки  роботи  із  текстами  до  однієї  із
центральних  філософських  шкіл  некласичної  філософської  парадигми.  В  рамках
класичної  філософії  –  Античності,  Середніх  Віків,  Нового  Часу  герменевтика
переважно тлумачилась методологічно.  Суть цієї інтерпретації  герменевтики у тому,
що феномен розуміння сприймається як вторинна пізнавальна процедура філології та
теології,  яка пов’язана із роботою над конкретними текстами, класичної літератури,
Святого Письма тощо. Таке тлумачення феномену розуміння подає його як мистецтво
або метод, який передбачає не лише існування певного набору правил поводження з
текстами,  але  і  компетентного  застосування  цих  правил  інтерпретатором.  Вміння
інтерпретатора працювати з текстами, його духовний досвід в межах першої тенденції
є  першою  умовою  вдалого  розуміння.  Статус  феномену  розуміння  в  рамках  такої
методологічної  тенденції  пов'язаний  із  тлумаченням  тексту,  як  закритої  та
самодостатньої структури із власним, автономним по відношенню до інтерпретатора
смислом.  Завдання  розуміння  міститься  у  виявленні  смислу,  його  вичитування  за
допомогою певних методологічних прийомів. 

Підрозділ  1.3.  – «Онтологічна природа розуміння у  концепціях некласичної
парадигми  пізнання» –  присвячено  аналізу  онтологічному  погляду  на  феномен
розуміння, який легітимізувався у філософії ХХ ст. У її межах інший статус та інше
смислове навантаження отримала філософська герменевтика. Тут феномен розуміння
набуває онтологічного статусу та інтерпретується як спосіб буття людини. Розуміння –
це первинне,  дотеоретичне  відношення людини і  світу.  Це спосіб  буття  людини не
розділеної зі своїм культурно-історичним світом сумнівами щодо його достовірності чи
теоретичними редукціями.  Розуміння  є  тому  способом  буття,  що  сфери  активності
людини,  її  відношення  до  світу  ґрунтуються  на  первісному  недиференційованому
зв’язку людини з її історичним світом. Розуміння як недифенційований зв'язок людини
і світу означає вкоріненість у культурну традицію, дискурсивну формацію, суспільну
кон’юнктуру, рідну мову, за межі яких вийти неможливо. Виходячи з онтологічного
трактування  феномену  розуміння,  всяке  пізнання  культурно-історично  зумовлене.
Отже результат розуміння залежить не від наявності правил чи вмінь інтерпретатора,
воно в першу чергу зумовлене історичним горизонтом інтерпретатора,  культурними,
соціальними чи мовними настановами.  Людина  пізнаюча  не  здатна  ізолюватися  від
своєї  часово-просторової  вмонтованості  та  соціокультурної  приналежності.  Тому
розуміння  нею  оточуючої  дійсності  ніяк  неможливе  без  врахування  соціального
опосередкування людини і світу. Світ для конкретної особи є таким, яким вона його
бачить   крізь  власну  соціальну  призму.  Соціальний  горизонт  у  якому  перебуває
інтерпретатор  не  лише  спрямовує  наше  розуміння  в  певне  русло,  задає  йому
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смислового  вектору,  культура,  в  принципі,  робить  пізнання  можливим.  Завдання
інтерпретатора  полягає  не  у  вичитуванні  об’єктивного  смислу,  а  кожного  разу,  у
новому конструюванні смислу, виходячи із власного культурно-історичного горизонту
та соціального досвіду. 

У другому  розділі  – «СОЦІАЛЬНІ  ДЕТЕРМІНАНТИ  РОЗУМІННЯ  ТА
МЕХАНІЗМИ ЇХ ДІЇ» – проаналізовано соціокультурні засади розуміння оточуючого
нас світу, які, як показало дослідження, не є схоплення його об’єктивного смислу.

Підрозділ 2.1.  – «Механізми детермінації  розуміння в горизонті культури» –
присвячено аналізу  розуміння через проектування інтепртетативних моделей та схем
на зовнішні чуттєві сприйняття. Відповідно розуміння завжди зумовлене смисловими
детермінантами,  які  мають соціальне походження.  Йдеться про культурні   традиції,
цінності,  дискурсивні  формації,  наративи,  соціальний  досвід,  комунікативне  та
символічне  середовище.  Така  ситуація  обумовлюється  нашою  онтологічною
структурою, що М. Гайдеґер назвав її буттям-в-світі. Ми віднаходимо себе такими, що
вже  перебуваємо  в  просторі  певної  культурної  традиції,  дискурсивних  практик  та
соціальної та природної ситуації. Конечність людського буття та вимушена закиненість
у  певний  історичний  та  природній  простір  визначає  ключові  вектори  здатності
розуміння.  Г.-Ґ. Ґадамер,  зокрема,  використовує  термін  «вкоріненість  у  світ».  Наша
вкоріненість у світ передбачає,  що всі  наші герменевтичні  потуги базуються на вже
існуючих  інтерпретаціях,  за  межі  яких  ми  не  здатні  вийти,  і  які  формують  наше
історичне  буття.  Наше  розуміння  є  проектуванням  себе  на  ті  можливості,  що
визначаються  буттям-в-світі.  Іншими  словами  розуміння  залежить  від  нашої
приналежності до певної соціокультурної традиції та дискурсивної формації. 

У  підрозділі  2.2.  – «Влада  дискурсу  і  розуміння  в  аспекті  його  соціальної
обумовленості» – проаналізовано  смислові  детермінанти  та  соціальні  чинники
обумовленості  розуміння. Доведено, що вони мають знаково-символічну природу.  Їх
дія проявляються у формах «режимів сигніфікації», вони діють як, настанови, системи
інструкцій  та  рецептів,  раціональні  проекти  та  нераціональні  й  ірраціональні
переконання, які спрямовують повсякденну суспільну поведінку людей і дискурсивно
впливають на пізнавальну активність та розуміння світу.  Така залежність носить не
лише  певний  духовний  характер,  а  має  чітку  нейрофізіологічну  та  нейропсихічну
структуру, як це видно із досліджень К. Ґірца та Г. Ленка. Згідно із працями названих
філософів,  нервова система не здатна орієнтувати людину без  існування знаків,  що
формують  певну  соціокультурну  традицію.  Значення  того  чи  іншого  знаку  є
своєрідним  вектором  розуміння,  а  відношення  між  знаками  будують  загальну
світоглядно-герменевтичну  програму  –  культурну  традицію,  яка  спрямовує  кожне
розуміння у визначене русло.

Підрозділ 2.3. – «Розуміння як чинник конструювання соціальної дійсності» –
присвячено  аналізу  соціоконструктивному потенціалу феномену розуміння.  Людина
завжди  відчуває  недостатність  інформації  та  коливання  у  виборі  потрібної
перспективи.  У  пошуках  компенсації  ми  мусимо  звертатись  до  іншого,  шукати
співрозмовника для того, щоб отримати іншу проекцію дійсності. Внаслідок цього ми
отримуємо нову інформацію, розширюючи власний буттєвий проект, але разом з тим
герменевтично віддаляємось у відносинах з іншими. Це відбувається через відмінність
людей,  унікальність  їхнього  досвіду  та  неспівпадіння  кодів,  що  формують  їхні
свідомості.   Це  призводить  до  труднощів  при  розумінні  і  небезпеки  повного
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нерозуміння  один  одного.  Для  уникнення  такої  небезпеки  потрібні  метамовні
механізми, що формують інтегральні коди опису дійсності через використання яких
виникає можливість розуміння. Власне таким метамовним механізмом і є соціальний
горизонт, без існування якого про можливість порозуміння не могло б бути і мови. 

У третьому розділі – «МОВА ЯК СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЗДІЙСНЕННЯ
РОЗУМІННЯ» – здійснено аналіз трьох фундаментальних концепції чи інтерпретації
феномену мови – герменевтичної, прагматичної та мовного релятивізму. 

Підрозділ  3.1.  – «Герменевтична  концепція  мови» – присвячено аналізу
герменевтичного  підходу  до  мови,  зокрема  заперечується  існування  об’єктивного,
автономного  світу  який  безпосередньо  пізнається  чистою  свідомістю  та  пізніше
оголошується  в  мові.  Навпаки,  «мова  як  середовище  людини  є  світ».  В  контексті
онтологічно-герменевтичного погляду на мову,  ми можемо говорити про світ лише
тому, що він первинно охоплений горизонтом мови. Відповідно і розуміння світу та
дійсності,  а  також  і  розуміння  як  вміння  розбиратись  у  певній  справі  завжди
побудоване  на  ґрунті  мови.  Характерною ознакою герменевтичної  концепції  мови є
визнання мови як активного начала у відношенні до людини, джерелом смислу світу та
розуміння,  адже  саме  у  мові  набуває  свого  смислу  дійсність,  тексти,  об’єкти  та
обставини. Підтверджено, що в дискурсі некласичної парадигми пізнання мова займає
одне  із  центральних  місць.  Сутність  мови  інтерпретується  не  через  поняття
репрезентативності, як це було притаманно для класичної метафізики, а через поняття
комунікації.  Некласичний погляд на мову конституює її  не в якості  інструментарію
вираження смислу, а як мовну гру, що сама продукує смисли та значення та те, що
можна  назвати  дійсністю.  Мова  отримала  статус  горизонту  світу,  первинного
середовища  розгортання  світу,  людського  буття,  пізнання  та  розуміння.  Чи  не
ключовим  твердженням  некласичного  підходу  до  мови  є  те,  що  світ  можливий,
виключно  як  мовний,  мовно  оформлений  світ.  В  межах  герменевтичної
лінгвофілософії, людське мислення та розуміння завжди опосередковане мовою і саме
мова є для людини первинною дійсністю. Тому розгортання та здійснення людського
буття  відбувається  не  стільки  в  межах  фізичного  середовища  природи,  скільки  в
середовищі мови. 

У підрозділі 3.2. – «Прагматична концепція мови та її соціальні компоненти» –
показано, що прагматична концепція мови інтерпретує мову не лише як середовище чи
медіум  людського  буття,  але  і  як  спосіб  людської  дії.  Головним  висновком
прагматичного  погляду  на  мову  є  те,  що  наше  відношення  до  дійсності  не  є
безпосереднім.  Між  суб’єктом  та  об’єктом  завжди  є  посередник.  Власне  цим
посередником  є  людська  комунікація,  в  процесі  якої  формуються  не  лише  всі
загальнозначущі смисли та апріорі розуміння, але і  те,  що ми називаємо дійсністю.
Комунікація та її  контекст  – відповідно, -  є найвищим критерієм істини, адже одне
слово не позначає одну і ту ж річ в різних контекстах. Значення слова завжди залежить
від  контексту  його вживання.  Не існує незмінних та  фундаментальних суджень так
званого  здорового  глузду  як  потенційно  незмінної  системи:  поза  комунікацією
семантики  не  існує,  а  відповідно  і  розуміння  –  процес  комунікативної  та
контекстуальної природи. Для прагматичного підходу до мови характерним є поділу
усієї  мовної  активності  людини на мову та  мовлення.  Мова – це система знаків  та
правил їх поєднання. В той же час як мовлення – їх вживання у безпосередніх ситуація
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комунікації.  Важливо  відмітити,  що  значення  мовних  знаків  є  довільним  та
конвенційним. Семантика мовних знаків формується виключно у комунікації. 

Підрозділ  3.3.  – «Мова  як  соціальна  картина  світу  у  концепції  мовного
релятивізму» – присвячено аналізу  концепції  мовного  релятивізму.  Вона  бере  до
уваги не мову взагалі, а конкретну національну мову. Саме національна мова, на думку
представників цієї концепції формує спосіб мислення та світобачення її носіїв. Мова
детермінує мислення людей та  процес пізнання загалом,  а  через  нього культуру  та
соціальну поведінку людей, світогляд та цілісну картину світу. Люди, які говорять на
різних мовах створюють різні картини світу. І це не різні інтерпретації однієї і тієї ж
позамовної реальності,  а  насправді  відмінні світи.  Двома ключовими висновками із
концепції мовного релятивізму є по-перше те, що спільноти людей, які спілкуються на
різних мовах, по-різному бачать, сприймають та розуміють світ. І по-друге: привичною
таких відмінностей є мова, її граматична структура, лексичний склад, правила слово-
та  речення  твору.  Тобто  існує  односторонній  зв'язок  між  мовою  та  розумінням.
Загалом, розуміння має принципову мовно-комунікативну природу. Значення слова, так
як  і  тексту  актуалізуються  виключно  в  актах  комунікації.  Відповідно  поза  межами
соціального комунікативного  середовище немає семантики,  а  отже розуміння також
здійснюється мовно-мовленнєвим шляхом. 

ВИСНОВКИ
Відповідно  до  визначених  завдань  дослідження,  можна  виокремити  загальні

висновки:
1. Проаналізувавши теорії розуміння у класичній філософській парадигмі показано,

що у її межах феномен розуміння трактується як методологія роботи із текстами. Вся
класична парадигма пізнання дотримується думки про те, що смисл тексту, як і смисл
світу закладений у сам текст і світ загалом. Відповідно, зрозуміти текст (у широкому
значенні) можна виключно із самого тексту, без врахування соціального чи історичного
контексту  створення  тексту,  а  також  соціального  горизонту  самого  інтерпретатора.
Запорукою успішного розуміння є вміле використання певного набору інтелектуальних
інструментів.  Власне,  розуміння  в  межах  класичної  філософської  парадигми  –  це
методологія та практика роботи з текстами, успішність якої залежить від вмілості та
навик розуміючого. 

2.  Окресливши  онтологічну  природу  розуміння  в  інтерпретаціях  концепцій
некласичної  філософії доведено,  що  концептуалізація  розуміння  у  некласичній
пізнавальній  парадигмі  містить  фундаментальні  відмінності  від  класичної.  Тут,
феномен  розуміння  набуває  онтологічної  інтерпретації  як  форми  буття  людини.
Характерною  ознакою  людського  буття  є  його  історичність  яка  є  своєрідним
герменевтичним  колом  людської  фактичності  та  світової  глобальності.  Людина
визначально закинена у світ, який з одного боку змістовно її наповнює, а з іншого є
результатом  її  проектування.  Відповідно,  розуміння  –  це  ще  й  саморозуміння  і
відбувається  воно у середовищі  мови.  Саме тому,  розуміння та  інтерпретація  буття
завжди  контекстуальні  –  зумовлені  онтологічним  контекстом  в  якому  перебуває
людина.  Для некласичної  пізнавальної  парадигми суб’єкт розуміння не абстрактний
чистий інтелект класичної метафізики, а конкретна жива та тілесна особа, яка існує в
конкретному часі та просторі, яка вкорінена у певну культурну традицію, дискурс та
перебуває у соціальних зв’язках з іншими людьми.
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3.  Дослідивши  практичні  механізми  впливу  культурної  традиції  на  результати
розуміння та інтерпретації людиною дійсності,  доведено, що розуміння передбачає
не  ізоляцію  від  соціального  опосередкування  людини  і  світу,  а  навпаки,  його
врахування.  Фундаментальним  фактором  соціального  опосередкування  є  культурна
традиція,  в  яку  вкорінена  людина.  Всяке  розуміння  зумовлене  тими значеннями  та
інтерпретаціями  речей,  які  існують  в  певній  культурній  традиції.  Іншими словами,
процес  розуміння  схематично  можна  подати  як  вписування  об’єкту  розуміння
(незрозумілого) в схеми опису та структурування дійсності, які легітимні в культурній
традиції. Важливою характеристикою культури є її знаково-символічна природа. Вона
проявляються  у  формах  певних  режимів  сигніфікації  і  діє  як,  настанови,  системи
інструкцій, зразків та рецептів, раціональні проекти та нераціональні й ірраціональні
переконання,  які   спрямовують  у  визначене  русло  суспільну    поведінку  людей   і
впливають  на  пізнавальну  активність  людини  та  на  розуміння  нею  оточуючої
дійсності,  себе  у ній та  подій,  які  розгортаються довкола неї.  Соціальний розвиток
людини  є  невіддільний  від  розвитку  самих  знаково-символічних  систем,  якими
опосередковується людське відношення до світу. Це призвело до того,  що людський
мозок та нервова система нездатна у повному обсязі керувати поведінкою людини без
існування знаків та знакових систем. Поведінка людини, її практична та герменевтична
активність,  зміст  знань  та  інтерпретацій,  якими  вона  користується  та  результати
розуміння  нових  феноменів  цілковито  залежить  від  системи  знаків  та  символів  її
соціального горизонту.

4.  Проаналізувавши  особливості  влади  дискурсу  і  розуміння  в  аспекті  його
соціальної обумовленості, продемонстровано, що культура деталізується в дискурсах,
дискурсивних формаціях  та  дискурсивних  практик.  Дискурс  –  це  комунікативна  та
поведінкова  практика,  яка  містить  в  собі  визначену  систему  правил  позначення
соціальної дійсності. Відповідно дискурс є не мовою опису об’єктів певного роду, а
механізмом формування об’єктів та обставин, а також відношення між ними.  Тексти та
події набувають визначеного значення лише в контексті конкретного дискурсу. Правила
дискурсу формуються не в ментальності чи свідомості особи, а в самому дискурсі, тож
він є анонімною системою норм розуміння та практики, яка змушує їх застосовувати
всіх хто рухається в межах даного дискурсивного поля. Життя людини є включенням в
дійсність  вже  існуючих дискурсивних практик через  школу,  соціальну комунікацію,
засоби  масової  комунікації  та  безліч  соціальних практик  в  яких  ми змушені  брати
участь.  Отже,  людина  завжди  розуміє  дійсність  виключно  в  рамках  тих
інтерпретативних схем, котрі постулюються у дискурсі. 

5.  Обґрунтувавши  бачення  феномену  розуміння  як  чинника  конструювання
соціальної дійсності,  доведено, що розуміння є чинником конструювання соціальної
дійсності  через  користування  людиною  інтерпретаційними  моделями  та  схемами,
свідомо  і  несвідомо  заснованих  на  певних  інформаційно-комунікативних  та
дискурсивних практиках.  Герменевтична активність людини базується не в описі та
оперуванні  вже готовими об’єктами, а у їх продукуванні.  Оточуючий нас світ є сумою
розсіяних  подій,  позбавлених  між  собою  необхідного  логічного  зв’язку  та  лише
горизонтом для встановлення певних смислових єдностей. Саме встановлення такого
зв’язку пов’язано з процесуальним проектуванням певних інтерпретативних схем на
чуттєво-емоційні  особливості  сприйняття  і  вписування  зовнішньої  інформації  в
контексті певного інтерпретативно-семантичного фрейму чи дискурсивної формації. 

10



6. Окресливши статус мови як середовища здійснення розуміння, підтверджено, що
розуміння –  процес  принципово мовний.  Некласична  парадигма  та  герменевтичний
погляд на мову категорично заперечує її  інтерпретацію, як вторинного феномену по
відношенню до процесів  мислення,  пізнання та  інтелектуальної  активності  людини.
Мова не є хронологічно вторинним засобом вербалізації та матеріалізації вже готових
результатів пізнання, що їх суб’єкт отримує без використання мови. Навпаки, спосіб
виявлення світу є принципово мовним, тому мова передує всякій предметності. Мова
мислиться  як  горизонт  світу,  який  робить світ  та  його  пізнання  взагалі  можливим.
Йдеться  про  тлумачення  мови  як  самостійної  дійсності,  соціального  середовища  в
межах якого відбувається формування смислового каркасу світу. Людське мислення та
розуміння завжди опосередковане,  тому розгортання  та  здійснення  людського  буття
відбувається не стільки в межах фізичного середовища природи, скільки в соціальному
середовищі мови.

7.  Визначивши  прагматичну  мовно-комунікативну  сутність  процесу  розуміння,
продемонстровано безпосередній зв’язок між комунікацією та розумінням. Смислова
структура дійсності формується не просто у мові, а у мовленні, комунікації. Мова та
всі її правила існують виключно у комунікативному співтоваристві. Мислення також
носить  комунікативний  характер  та  можливе  виключно  в  межах  комунікативної
активності особи. Відповідно і всяка мислима дійсність має інтерсуб’єктивну природу.
Правила  за  якими  вона  конструюється  є  правилами  комунікації.  Отож  цілком
справедливо  буде  зазначити,  що  поза  комунікацією  не  існує  семантики,  а  отже  і
розуміння носить комунікативний характер.  Однак сама комунікація має соціальний
характер. Відповідно мова та мовлення також є соціально обумовленими.

8.  Дослідивши вплив мови на формування соціальної картини світу для її  носіїв,
доведено, що на розуміння впливає не тільки мовна природа цього феномену загалом,
але і особливості кожної із національних мов. Саме національна мова формує спосіб
мислення  та  світобачення  її  носіїв.  Мова  детермінує  мислення  людей  та  процес
пізнання загалом, а через нього культуру та соціальну поведінку людей, світогляд та
цілісну картину світу. Люди, які  говорять на різних мовах створюють різні картини
світу.  І  це  не  різні  інтерпретації  однієї  і  тієї  ж позамовної  реальності,  а  насправді
відмінні  світи.  Тож спільноти  людей,  які  спілкуються  на  різних  мовах,  по-різному
бачать,  сприймають  та  розуміють  світ.  Причиною  таких  відмінностей  є  мова,  її
граматична структура, лексичний склад, правила слово- та речення твору. Тобто існує
односторонній зв'язок між мовою та розумінням. 
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АНОТАЦІЇ
Фітьо В.Я. Соціальний вимір феномену розуміння у некласичній пізнавальній

парадигмі. – Рукопис, 205.
Дисертація  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  філософських  наук  за

спеціальністю  09.00.03  –  соціальна  філософія  та  філософія  історії.  Університет
Григорія Сковороди в Переяславі. – Переяслав, 2021. 

Дисертаційна робота присвячена аналізу соціального виміру феномену розуміння.
Під  соціальним  виміром  мається  на  увазі  обумовленість  нашого  розуміння  світу
різними чинниками, що мають соціальну природу. Це культура, дискурсивні формації,
знакові  системи,  мова,  цінності,  наративи,  політика,  мораль,  освіта  тощо.  Розгляд
історико-теоретичної генези поняття розуміння привів до висновку, що на зламі  XIX-
ХХ  століть  філософське  співтовариство  починає  усвідомлювати  неможливість
безпосереднього  осягнення  та  пізнання  реальності.  Тоді  ж,  разом  з  становленням
некласичної пізнавальної парадигми, розвивається ідея про соціальну обумовленість
розуміння  та  інтерпретації  світу.  Некласична  парадигма  філософії  стверджує,  що
пізнання  та  розуміння  завжди  опосередковане  текстами,  знаками,  символами  і
контекстами.  Зовнішня  реальність  не  дається  людині  безпосередньо  у  своїй
об’єктивності,  а  виключно  у  смислових  конструктах  світу,  вироблених  культурною
традицією, наукою та суспільством. В сучасному дискурсі розуміння, факт детермінації
останнього  культурно-історичним горизонтом є консенсусом та  фактично ключовим
постулатом філософського тлумачення феномену розуміння. Доведено, що розуміння
передбачає  не ізоляцію від соціального опосередкування людини і  світу,  а навпаки,
його  врахування.  Розуміння  людиною  світу  та  свого  місця  в  ньому   зумовлене
соціальними  чинниками  –  культурними   традиціями,  цінностями,  дискурсивними
формаціями,  наративами,  соціальним  досвідом,  інтерпретативними  моделями  та
схемами, а також мовно-мовленнєвим і символічним комунікативним середовищем.

Ключові слова: розуміння, інтерпретація, суспільство, культурна традиція, дискурс,
соціальний досвід,  знак, мова, мовлення. 

Fitio  V. Social  dimension  of  the  phenomenon  of  understanding  in  a  non-classical
cognitive paradigm. - Qualification scientific work on the rights of a manuscript, 205.

The dissertation on  competition  of  a  scientific  degree  of  candidate  of  philosophical
sciences (Doctor of philosophy) in specialty 09.00.03 "Social philosophy and philosophy of
history". – Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Pereiaslav, 2021.

The dissertation is devoted to the analysis of the social dimension of the phenomenon of
understanding. The social dimension refers to the conditionality of our understanding of the
world by various factors of a social nature. These are culture, discursive formations, sign
systems, language, values, narratives, politics, morality, education, and so on. 
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Our knowledge of the world and its understanding is not based on the direct grasp of
objectively existing natural laws and meanings by consciousness. It is always mediated and
conditioned by the social, cultural, and linguistic horizon in which human existence unfolds. 

Consideration of the historical and theoretical genesis of the concept of understanding led
to the conclusion that at the turn of the XIX-XX centuries, the philosophical community
began to realize the impossibility of direct comprehension and cognition of reality. At the
same time, along with the formation of a non-classical cognitive paradigm, the idea of social
conditioning of understanding and interpretation of the world develops. The non-classical
paradigm of  philosophy states  that  cognition  and understanding  are  always  mediated  by
texts, signs, symbols, and contexts. External reality is not given to a person directly in  its
objectivity, but only in the semantic constructs of the world developed by cultural tradition,
science and society.  In the modern discourse of  understanding,  the fact  that  the latter  is
determined by the cultural and historical horizon is a consensus and in fact a key postulate of
the  philosophical  interpretation  of  the  phenomenon  of  understanding.  In  contrast  to  the
classical paradigm of cognition, which interprets the process of understanding as the capture
of objective entities through rational practices and using an effective methodology. 

Among the social determinants of understanding, politics and political institutions, such
as the state and political power, play an important role. The task of these institutions is not
only to implement the rule of communities, but also to create hermeneutical formulas for
understanding  the  world  by  their  citizens.  political  institutions  as  a  state  or  nation  are
primarily ideological models, systems of interpretations of reality, which in turn serve as the
basis for understanding for individual members of these communities. An important feature
of the political system is its total and forced character in relation to a person. There is not a
single sphere of human life that is not related to the sphere of politics, because the state as a
political  institution takes on the function of the central public will,  which encourages its
citizens to a certain type of behavior and understanding of individual events and the world as
a whole. It is in the state that circumstances are created that relate to our work and leisure,
well-being and education, and more broadly, our life and death. Therefore, life in the state is
a certain totality of Customs in which we are placed, which means that there is no problem of
political  neutrality.  All our practices,  in one way or another,  correlate with the sphere of
politics. 

Another  important  social  factor  of  understanding  is  religion,  which  is  a  system  of
symbols, interpretations, and behavioral motivations. An important characteristic of religion
is  its  discursive  and symbolic  nature,  and like every discourse,  it  has  its  own model  of
understanding  the  world,  its  own  terminology  and  patterns  of  behavior.  Belonging  to  a
particular  religious  community  or  denomination  is  identical  to  subordinating  one's  own
understanding  of  the  world  to  the  general  model  of  the  universe  that  prevails  in  this
denomination. 

An important feature of religion as a symbolic system is that it is an external source of
information. This means that religion as a system is located outside the individual organism,
existing in the intersubjective world of common understanding, in which all people are born,
in which their Being Project unfolds and which continues to exist even after their death.
Symbols,  including  religious  symbols,  represent  behavioral  programs  or  social  patterns.
Modern science compares the mechanism of action of religious patterns with the mechanism
of functioning of DNA. The sequence of basic elements in a DNA strand forms a coded
program (instruction set, recipe) for the synthesis of structurally complex proteins that shape
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organic  functioning.  Cultural  patterns,  such  as  religion,  provide  a  similar  program  for
institutionalizing the social and psychological processes that shape public behavior. 

At the level of cultural context, discursive practices, political and religious systems, and
especially  in the social  dimension,  it  determines the understanding of  reality and “social
experience”.   Social  experience  in  the  interpretation  of  A.  Schutz  is  the  experience  of
everyday life of a person.  Every moment when a person is in a biographically deterministic
situation, that is, in a certain physical, cultural and social environment. In this environment,
each of us takes a certain position.

An important characteristic of social experience is its intersubjective nature. A person's
world - their daily experience and knowledge baggage-is not private. Knowledge and ideas
about  the  world,  writes  A.  Schutz,  are  not  only  my  own  business,  they  are  primarily
intersubjective, that is, socialized.  The experience is intersubjective, because we live among
other people. We are connected by Common Work, common interests and concerns, as well
as  mutual  understanding.  This  experience,  as  a  stock of  existing knowledge,  serves as  a
schema or model with which we relate all our perceptions and experiences. Accordingly, a
person's social experience is the basis for each new act of understanding and interpretation. It
includes the idea that the world in which we live is a world of objects with generally defined
qualities. 

Fundamental  influence  on the  understanding  of  language  as  a  social  environment  of
human existence.  Within  the  framework of  the  hermeneutical  approach  to  language,  the
existence of  an objective,  autonomous world is denied,  which is directly known by pure
consciousness and later declared in language. On the contrary, “language as a human medium
is the world.” We can only talk about the world because it is primarily covered by the horizon
of  language.  Accordingly,  the  understanding  of  the  world  and  reality,  as  well  as
understanding as the ability to understand a particular business, is always built on the basis of
language.

The pragmatic concept of language interprets language not only as a medium or medium
of  human  existence,  but  also  as  a  way  of  human  action.  The  main  conclusion  of  the
pragmatic view of language is that our attitude to reality is not direct. There is always an
intermediary  between  the  subject  and  the  object.  Actually,  this  intermediary  is  human
communication, in the process of which not only all generally significant meanings and a
priori understanding are formed, but also what we call reality. Communication and its context
- respectively-are the highest criterion of truth, because one word does not mean the same
thing in different contexts. The meaning of a word always depends on the context of its use.
There are no unchangeable and fundamental judgments of so – called common sense as a
potentially  unchangeable  system:  outside  of  communication,  semantics  do  not  exist,  and
therefore understanding is a process of communicative and contextual nature. 

Unlike  the  two  linguophilosophical  approaches  mentioned  above,  the  concept  of
linguistic  relativism does  not  take  into  account  the  language  as  a  whole,  but  a  specific
national language. It is the national language, according to representatives of this concept,
that forms the way of thinking and worldview of its native speakers. Language determines
people's thinking and the process of cognition in general, and through it the culture and social
behavior of people, the worldview and the whole picture of the world. People who speak
different  languages  create  different  pictures  of  the  world.  And  these  are  not  different
interpretations of the same out-of-order reality, but actually different worlds. 
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Thus, understanding does not imply isolation from the social mediation of a person and
the world, but on the contrary, its consideration. A person's understanding of the world and
their  place  in  it  is  determined  by  social  factors  –  cultural  traditions,  values,  discursive
formations, narratives, social  experience, interpretive models and schemes,  as well as the
language-speech and symbolic communicative environment.

Keywords: understanding,  interpretation,  society,  cultural  tradition,  discourse,  social
experience, sign, language, speech. 

Фитьо В.Я. Социальное измерение феномена понимания в неклассической 
познавательной парадигме. – Рукопись, 205.

Диссертация  на  соискание  ученой  степени  кандидата  философских  наук  по
специальности 09.00.03 – псоциальная философия и философия истории. Университет
Григория Сковороды в Переяславе. – Переяслав, 2021.

Диссертация посвящена анализу социального измерения феномена понимания. Под
социальным измерением подразумевается  обусловленность  нашего  понимания  мира
различными факторами, имеющих социальную природу. Это культура, дискурсивные
формации,  знаковые  системы,  язык,  ценности,  нарративы,  политика,  мораль,
образование и тому подобное. Рассмотрение историко-теоретической генезиса понятия
понимания привело к выводу, что на рубеже XIX-ХХ веков философское сообщество
начинает  осознавать  невозможность  непосредственного  постижения  и  познания
реальности.  Тогда  же,  вместе  со  становлением  неклассической  познавательной
парадигмы,  развивается  идея  о  социальной  обусловленности  понимания  и
интерпретации мира. Неклассическая парадигма философии утверждает, что познание
и  понимание  всегда  опосредованное  текстами,  знаками,  символами  и  контекстами.
Внешняя реальность  не дается  человеку непосредственно в своей объективности,  а
исключительно в смысловых конструктах мира, произведенных культурной традиции,
наукой  и  обществом.  В  современном  дискурсе  понимание,  факт  детерминации
последнего культурно-историческим горизонтом является консенсусом и фактически
ключевым постулатом философского толкования феномена понимания. Доказано, что
понимание предполагает не изоляцию от социального опосредования человека и мира,
а наоборот, его учета. Понимание человеком мира и своего места в нем обусловлено
социальными  факторами  -  культурными  традициями,  ценностями,  дискурсивными
формациями,  нарративами,  социальным  опытом,  интерпретативными  моделями  и
схемами, а также культурно-языковой и символической коммуникативной средой.

Ключевые  слова: понимание,  интерпретация,  общество,  культурная  традиция,
дискурс, социальный опыт, знак, язык, речь.
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