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І. Лакатос  та Ст. Тулмін є представниками різних інтелектуальних течій у 

постпозитивістьскій філософії науки. Перший уособлює когнітивну традицію стриманого 
відношення до соціально-культурних та ментальних чинників динаміки наукового пізнання. 
Ст.Тулмін, напроти того, був одним із дослідників, які вельми високо оцінювали роль 
зовнішніх чинників у процесах розвитку науки. Втім обидві теорії бачення філософських 
основ розвою науки  вважають соціально-гуманітарні елементи динаміки наукових концепцій 
( у різній мірі) і ведуть когнітивний діалог із історично-антропологічним пізнанням. Причини 
та рушійні сили вказаної взаємодії складають три методологічних компоненти: логіко-
методологічний, соціально-культурний та аксіологічний. 

Перший компонент знайшов втілення у застосуванні І. Лакатосом та Ст. Тулміним 
міждисциплінарного методологічного підходу, який був і лишається) «візитною карткою» 
історично-антропологічного пізнання. Соціально-культурний компонент взаємодії  
реалізувався у розумінні даними мислителями істотного значення суспільного та культурно-
психологічного компоненту наукової динаміки. Відомо, що однією з головних цілей 
історичної антропології є вивчення психічних та суспільно-культурних підвалин історичного 
розвитку. Аксіологічні компоненти втілилися у визнанні І. Лакатосом та Ст. Тулміним 
важливості розуміння особистості  дослідника у пізнавальній, професійно-науковій 
діяльності, що корелює та вступає у плідний інтелектуально-ціннісний діалог із потужною 
гуманістичною тенденцією історичної антропології. Відомо, що основним когнітивним 
завданням та світоглядним ідеалом цієї наукової дисципліни є дослідження різноманітних 
аспектів історичного буття людини у будь-яку епоху минулого. 

Ключові слова: Ст. Тулмін,  І. Лакатос, філософія науки, когнітивний діалог, історична 
антропологія, постпозитивізм, міждисциплінарний підхід, соціально-гуманітарні науки. 



 
И. Лакатос и Ст. Тулмин являются представителями различных интеллектуальных течений 

в постпозитивистской философии науки. Первый олицетворяет когнитивную традицию 
сдержанного отношения к социально-культурных и ментальных факторов динамики научного 
познания. Ст. Тулмин, напротив того, был одним из исследователей, весьма высоко оценивали 
роль внешних факторов в процессах развития науки. Впрочем обе теории видения 
философских основ развитию науки считают социально-гуманитарные элементы динамики 
научных концепций (в разной степени) и ведут когнитивный диалог с историко-
антропологическим познанием. Причины и движущие силы указанного взаимодействия 
составляют три методологических компонента: логико-методологический, социально-
культурный и аксиологический. Первый компонент нашел воплощение в применении И. 
Лакатосом и ст. Тулминым междисциплинарного методологического подхода, который был и 
остается) «визитной карточкой» исторически антропологического познания. Социально-
культурный компонент взаимодействия реализовался в понимании данным мыслителями 
существенного значения общественного и культурно-психологического компонента научной 
динамики. Известно, что одной из главных целей исторической антропологии является 
изучение психических и общественно-культурных основ исторического развития. 
Аксиологические компоненты воплотились в признании И. Лакатосом и Ст. Тулминым 
важности понимания личности исследователя в познавательной, профессионально-научной 
деятельности, коррелирует и вступает в плодотворный интеллектуально-ценностный диалог с 
мощной гуманистической тенденцией исторической антропологии. Известно, что основным 
когнитивным задачам и мировоззренческим идеалом этой научной дисциплины является 
исследование различных аспектов исторического бытия человека в любую эпоху прошлого. 

Ключевые слова: Ст. Тулмин, И. Лакатос, философия науки, когнитивный диалог, 
историческая антропология, постпозитивизм, междисциплинарный подход, социально-
гуманитарные науки. 

 
The problem of this work is to change the intellectual interferences philosophy of science and 

social - humanitarian disciplines. The purpose of the Sticle is to analyze the interactions of cognitive 
philosophical - scientific concepts I. Lakatos and St. Toulmin, and historical anthropology. The 
methodology of this study show pleasing includes such approaches as structural - systematic, 
comparative, and the concept of source postpositivism. The novelty of this work is to study the 
interaction of cognitive and intellectual parallels philosophical - scientific concepts I. Lakatos and St. 
Toulmin methodological concepts of historical anthropology, nature and orientation of these 
cognitive interactions. I. Lakatos and St. Toulmin were supporters of different intellectual currents in 
postpositivist philosophy of science. British philosopher was informative direction, which is 
considered the most important in the dynamics of science its logical - methodological component. St. 
Toulmin belonged to the circle of philosophers who recognize the significant impact socio-cultural 
factors on the development of science. Common to creativity is to study the influence of 
psychological and socio-cultural factors, essentially historical - anthropological, the dynamics of 
scientific knowledge. Dialogue philosophical - scientific theories I. Lakatos and St. Toulmin and 
methodological concepts to the historical anthropologists carried out in three areas: logical - 
methodological, socio-cultural and axiological. The first is called the philosophy of 
interdisciplinarity realisation campaign, very typical and organically inherent in historical 



anthropology. Second direction embodied in understanding I. Lakatos and St. Toulmin socio-cultural 
factors of the dynamics of science, like a similar conceptual framework of historical anthropology. 
Third realized in the emphasis on the value of the individual scientist to conduct their research, 
which correlate with the humanistic naprvlenie historical anthropology. Last considers its main task 
of the study of human existence a certain period in the stream of historical processes. 

Keywords: I. Lakatos and St. Toulmin, philosophy of science, cognitive dialogue, historical 
anthropology, postpositivism, Interdisciplinary approach, social and human sciences. 

 
 
Огляд літератури. Проблематика когнітивного діалогу філософії та 

історичної антропології є майже  не дослідженою у вітчизняній та іноземній 
науковій літературі, що надає певну актуальність даній праці. Історична 
антропологія є напрямом історичної науки, який досліджує всі суспільно 
значущі аспекти поведінки та діяльності людини в минулому. Основними її 
методологічними принципами є міждисциплінарний підхід та дослідження 
історичних подій з точки зору їх сучасників. Постпозитивістська парадигма 
філософії науки, зокрема концепції І.Лакатоса та Ст. Тулміна, є найбільш 
близькими до історичної антропології, оскільки вони аналізують психологічні та 
соціально - культурні чинники динаміки науки. Це зумовило проблематику 
даної роботи. До вивчення тематики когнітивних взаємодій філософії та 
історичного пізнання звертається, але у більш широкій трактовці, низка 
дослідників, зокрема Г.А. Антипов,  А.М. Стоічік та С.Н. Затравкін [11], Е.Б. 
Рашковський[9], К.В. Хвостова[14].  

Проблемою даної роботи є вивчення інтелектуальних взаємовпливів 
філософії науки та соціально-гуманітарних наукових дисциплін. Мета статті 
полягає у аналізі когнітивних взаємодій філософсько-наукових концепцій І. 
Лакатоса й Ст. Тулміна, та історичної антропології.  

Методологія даної роботи містить такі пізнавальні підходи, як структурно-
системний, міждисциплінарний порівняльний, джерелознавчий та концепцію 
постпозитивізму. 

Основна частина. Концепція науково-дослідницьких програм І. Лакатоса 
значно у меншій мірі, порівняно з теорією наукових революцій Т.Куна, 
орієнтована на розуміння значення соціально-психологічних й соціально-
культурних чинників розвитку наукового пізнання. Більш важливе місце у 
теоретичних побудуваннях британського філософа посідає вивчення логіко-
методологічних основ когнітивної динаміки науки. Однак певний баланс цих 
двох найважливіших аспектів розвитку наукового пізнання у своїх працях І. 



Лакатос підтримує. Він знайшов відображення у розумінні філософом 
психологічної обумовленості ґенезі та еволюції наукових концепцій.  
         На думку британського мислителя, ніяка теорія раціональності ніколи не 
зможе дати відповідь на питання про те, чому (наприклад) певні наукові школи у 
генетиці відрізняються одна від одної, або чому іноземна економічна допомога 
стала вельми непопулярною в англосаксонських країнах у 1960-х роках[4, с.472]. 
Цікаво відзначити, що дану інтелектуальну тезу І. Лакатос проілюстрував на 
прикладі наукових дисциплін як природничого (генетика) так і соціально-
культурного (соціологія, економічна теорія) циклів. 
       Для розуміння динаміки наукового пізнання І. Лакатос вважав важливим 
аналіз історії когнітивної динаміки наукових теорій та уявлень, тобто історії 
науки. Останню він розподіляв на внутрішню та зовнішню. Внутрішня історія 
науки, за думкою британського філософа, включає дослідження змін логіко-
методологічних основ наукового пізнання. Зовнішня історія присвячена студіям  
над впливами соціально-культурного контексту на динаміку наукових 
концепцій. 

Внутрішню історію науки, «раціональну реконструкцію», І. Лакатос 
вважав основою для з’ясування причин та змісту динаміки процесів пізнання, а 
зовнішню історію – «лише вторинною». До неї він відносив аналіз 
психологічних і соціальних умов, необхідних для наукового прогресу  
[4, с.488]. На думку І. Лакатоса, це хоча й необхідні, але недостатні умови для 
розуміння сутності процесів розвитку науки. 
       Втім, попри власний «логіко-методологічний детермінізм», британський 
філософ визнає (у вельми обмеженому обсязі) вплив психологічних, 
гуманітарних чинників і на рівні «внутрішньої» історії науки. Так, він відзначає 
(хоча і побіжно) психологічні елементи у когнітивному механізмі математичних 
доведень [2, с.43]. Лакатос також погоджується із певними психологічними 
чинниками суто логіко-методологічної сфери наукового пізнання. Зокрема 
таким, як стимулююча психічна дія несподіваності (інтелектуальної) на наукові 
відкриття, віру окремих (що підкреслюються ним особливо) вчених у істинність 
наукових програм власних досліджень  
[5, с.596]. 
        Невпевненість І. Лакатоса у застосуванні аналізу соціально-культурних 
чинників при дослідженні динаміки пізнання вважається низкою філософів 
науковою вадою його методологічних підходів. Серед критиків такої надмірної 
«інтелектуальної обережності» бачимо, зокрема, Т. Куна [2, с.582-583] та В.Н. 
Поруса [8, с.449]. 



       Ймовірно,  двоїстість поглядів І. Лакатоса на ментальні та соціокультурні 
мотивації  генези  та динаміки наукового пізнання пояснюється поєднанням 
математично-природничих та історично-гуманітарних (точніше, історично-
антропологічних) начал його мислення та бачення науки. Відомо, що він високо 
оцінював роль історіографії (історичних передумов) наукової динаміки; вважав 
істотно значущими такі чинники розвитку науки, як «наслідування» 
(дослідників) великим вченим, підлеглість (дослідників) мудрості спільноти 
(наукової)[4, с. 375]. І, незважаючи на вельми гостру полеміку британського 
філософа із своїм американським колегою Т. Куном, їх методологічні системи 
поєднує, зокрема, визнання суттєвої ролі мета теоретичних соціокультурних 
чинників у процесі заміни тих чи інших домінуючих наукових уявлень 
новими[6, с.601]. Отже, можна побачити визнання І. Лакатосом та Т.Куном, хоча 
і у різній мірі, впливу соціально-культурних реалій й цінностей на динаміку 
наукового пізнання. Таким чином, опоненти у багатьох методологічних 
проблемах філософії науки застосували у власних інтелектуальних конструкціях 
історично-антропологічні, за суттю, підходи. 
       Цікаво зазначити, що переважно «логіко-методологічну» орієнтованість 
філософських концепцій І. Лакатоса можна пояснити саме з точки зору 
зовнішньої історії науки – через зацікавленість мислителя «панлогічню» теорію 
К.Маркса[1].  Соціокультурний контекст формування інтелектуальної 
особистистості Лакатоса зумовив його цікавість до творчості автора «Капіталу» 
та його дослідницької методології. 
       Соціально-психологічні пояснення у складі філософської концепції  
І. Лакатоса значною мірою пояснюються сформованим у загальній динаміці 
філософії науки трендом до більш дослідницько-адекватної та «когнітивно-
об’ємної», ніж «логіко-методологічний детермінізм» моделі розуміння ґенези, 
розвитку та перспектив наукового пізнання. Історична антропологія, яка вивчає 
широкий спектр людської психіки і норм поведінки у минулому, є важливим 
джерелом для більш достовірних філософсько-наукових реконструкцій. Такий 
підхід був реалізований у праці А.М. Стоічіка та С.Н. Затравкіна [11,с. 80-81]. 
       На відміну від автора теорії (наукових) фальсифікацій, його старший 
сучасник та колега, американський філософ науки Ст. Тулмін не тільки частково 
погоджувався із відзначеним вище інтелектуальним трендом, але і формував 
його. Відома праця мислителя, «Людське розуміння» (із вельми характерною 
назвою) є важливим компонентом постпозитивістського повороту 1960-х-1980-х 
років, у когнітивні процеси осмислення соціально-культурних чинників 
суспільних та історичних тенденцій і подій [10, с.6]. 

https://www.google.com.ua/search?rlz=1C1SAVI_enUA551UA552&es_sm=122&q=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0&spell=1&sa=X&ei=L0aLVP6PMKL8ywOb3IGYAg&ved=0CBoQvwUoAA


       Суто когнітивні та суспільно-психологічні, суспільно-культурні фактори 
динаміки наукового пізнання, «інтелектуальні процеси» та «соціально-історичні 
процеси»[13, с.48] аналізується Ст.Тулміним у їх органічній цілісності.  

Основним предметом дослідження американського філософа виступають 
ідеї, які становлять найбільшу значущість для розвитку наукового пізнання 
(зокрема ідеї історизму та концепції наукових революцій). Ст.Тулмін розвиває 
та аргументує свою теорію у когнітивному просторі різних наук, як 
природничих (біологія), так і соціально-гуманітарних (психологія творчості, 
загальні соціологія, соціологія науки тощо). Він широко застосовує 
міждисциплінарний метод, що концептуально зближує дані теоретичні підходи з 
«інтелектуальним інструментарієм» історичної антропології. З даним 
концептуальним підходом корелює й концепт ідеї історизму, як один із 
основних у філософсько-науковій теорії Ст.Тулміна [13, с.88]. Дослідник 
визначав, що філософію науки слід розуміти не як розширення математичної 
логіки, але як розвиток наукової ідеї [12,с.171]. 
       Цей фундаментальний для творчості Ст. Тулміна концепт знайшов 
відображення у трактуванні ним співвідношення гносеологічних та 
соціокультурних складових динаміки наукового пізнавання. Філософ «знімає» 
протиріччя між ними, вказуючи на взаємне доповнення цих компонентів 
наукового пошуку. За висловом Ст. Тулміна, дисциплінарна (або 
інтелектуальна) та професійна (або людська) складові науки мусять бути тісно 
взаємопов’язані, але жодна із них не може бути повністю первинного одна по 
відношенню до другої [13, с.306]. 

      Отже, теорія «людського розуміння», яка обстоює тісну інтеграцію 
соціально-психологічно-культурних та логіко-методологічних елементів 
наукового пізнання, тим самим утворює теоретичні засади для припинення 
теоретичних непорозумінь між цими різнорідними началами науки. 

Відповідно до цього основоположного методологічного підходу своєї 
філософської концепції  Ст. Тулмін аналізує когнітивну мотивацію наукового 
пізнання і відзначає важливість впливу соціально-культурного контексту на 
«внутрішню» динаміку науки [12, с.186]. Вказана проблематика входить до 
складу провідних у загальній системі філософсько-наукових ідей 
американського мислителя. У полі його інтелектуальної уваги можна 
виокремити, зокрема, таку тему, як вплив психологічних та соціальних чинників 
на динаміку наукового пізнання. Ця обставина, в свою чергу, сприяє 
інтегруванню у теоретичну концепцію Ст. Тулміна певних методологічних 



підходів та інформацій елементів наукових дисциплін психології ( переважно 
психології особистості ) та історичної антропології. 

І назва, і зміст «людського розуміння» об’єктивно мусять включити у дану 
філософсько-наукову теорію такі смислові компоненти, як психологічні засади 
пізнання загалом ( у всьому інтелектуальному спектрі його значень та 
різновидів) й наукове пізнання зокрема. Згідно із реконструкцією В.Н. Порусом 
масштабно задуманої, але незакінченої праці Ст. Тулміна, американський 
філософ планував дослідити «матриці» людського розуміння й на основі цього 
аналізу перейти до осмислення проблеми причин створення раціональних 
рішень й наступних відповідних дій (у різних сферах людської діяльності) у 
певні історичні епохи [8, с.89]. 

На думку Ст.Тулміна, при вивченні  механізмів наукового пізнання слід 
враховувати проблему персональної, особистісної мотивації дослідника та 
причини виникнення останньої; впливи на діяльність вченого колективної 
наукової думки та світогляду. На більш широкому витку дослідження 
осмислення індивідуальних психологічних мотивацій, з точки зору 
американського мислителя, мусить бути доповнено аналізом «колективної 
раціональної ініціативи» [12, с.319]. Психологічні та соціальні науки, такі, як 
політологія, соціологія,культурна антропологія, за задумом Ст. Тулміна, є 
необхідними для розуміння глибинних, таких, що лише здаються 
«самоочевидними» когнітивних засад та елементів науки. 

Втім задум американського мислителя, який почався реалізовуватися у 
«Людському розумінні», не обмежувався проектами залучення до власної 
філософсько-наукової концепції вказаних вище соціально-гуманітарних 
дисциплін. Він вважав за необхідне здійснити «концептуальний поворот» у 
студіях з філософії науки. Останній мусив бути спрямований на руйнацію 
інтелектуальної традиції розмежування філософської рефлексії та досягнення 
наукового пізнання. Актуальним методологічним підходом своєї концепції Ст. 
Тулмін вважав принцип поєднання філософії науки, її суто інтелектуальної 
компоненти із врахуванням специфіки та конкретних досліджень наукових 
дисциплін (які осмислюються даною сферою філософії) [13, с.45]. 

Уподоблюючи філософію науки космології та теорії субстанції, автор 
«людського розуміння» називає її «сферою міждисциплінарних досліджень». 
Показово,що цю когнітивну кореляцію помітила уважна дослідниця творчості 
Ст.Тулміна, Л.Мінк. На її думку, концепція філософії науки, запропонована ним, 
може бути застосована не тільки у аналізі філософських теорій і природних 
наук, але і історіографії (історичної науки) [7, с.191]. Концепція Ст.Тулміна 



необхідно взаємодіє з історично-антропологічними студіями людей та 
суспільств минулого у таких аспектах, як міждисциплінарний синтез та 
вивчення соціокультурних чинників динаміки науки.  

Новизна цієї праці полягає у дослідженні пізнавальних взаємодій та 
інтелектуальних паралелей філософсько-наукових концепцій відомих 
мислителів І. Лакатоса та Ст. Тулміна із методологічними концептами такого 
напрямку історичного пізнання, як історична антропологія, сутності та  
спрямованості зазначених  когнітивних взаємодій. Аналіз даної проблематики 
дозволяє краще зрозуміти пізнавальні підходи пост позитивістської філософії 
науки та створює умови для їх застосування у історично – антропологічних 
дослідженнях. Це можливо завдяки осмисленню близьких до історичної 
антропології студій психологічних та соціально - культурних елементів 
динаміки науки, створених  І. Лакатосом та Ст. Тулміним. Поєднання концепцій 
філософії науки та історичної антропології може бути застосовано для 
досліджень як розвитку інтелектуальних феноменів так і історичних процесів.  

Висновки. І.Лакатос  та Ст.Тулмін є представниками різних 
інтелектуальних течій у постпозитивістьскій філософії науки. Перший уособлює 
когнітивну традицію стриманого відношення до соціально-культурних та 
ментальних чинників динаміки наукового пізнання. Ст.Тулмін, напроти того, 
був одним із дослідників, які вельми високо оцінювали роль зовнішніх чинників 
у процесах розвитку науки. Втім обидві теорії бачення філософських основ 
розвою науки  вважають соціально-гуманітарні елементи динаміки наукових 
концепцій ( у різній мірі) і ведуть когнітивний діалог із історично-
антропологічним пізнанням. Причини та рушійні сили вказаної взаємодії 
складають три методологічних компоненти: логіко-методологічний, соціально-
культурний та аксіологічний. 

Перший компонент знайшов втілення у застосуванні І. Лакатосом та Ст. 
Тулміним міждисциплінарного методологічного підходу, який був і лишається) 
«візитною карткою» історично-антропологічного пізнання. Соціально-
культурний компонент взаємодії  реалізувався у розумінні даними мислителями 
істотного значення суспільного та культурно-психологічного компоненту 
наукової динаміки. Відомо, що однією з головних цілей історичної антропології 
є вивчення психічних та суспільно-культурних підвалин історичного розвитку. 
Аксіологічні компоненти втілилися у визнанні І.Лакатосом та Ст.Тулміним 
важливості розуміння особистості  дослідника у пізнавальній, професійно-
науковій діяльності, що корелює та вступає у плідний інтелектуально-ціннісний 
діалог із потужною гуманістичною тенденцією історичної антропології. Відомо, 



що основним когнітивним завданням та світоглядним ідеалом цієї наукової 
дисципліни є дослідження різноманітних аспектів історичного буття людини у 
будь-яку епоху минулого.  
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