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динамика научных парадигм. - Черновцы, 2015. - 

207 с. 

В монографии освещаются вопросы человеко-

мерности научного знания. Концепция антропо-

центризма предстает в качестве принципа, который 

раскрывает особенности взаимосвязи естествен-

нонаучных и гуманитарных аспектов научной карти-

ны мира. Рассмотрение научных парадигм в разрезе 

их динамичного развития позволяет выделить челове-

комерную составляющею и проанализировать ее мето-

дологический потенциал. Отметим, что исследования 

(а не констатация) антропологических измерений 

науки является качественно новым подходом в 

современном гуманитарно-научном дискурсе. 

 

 

Монографія «Антропоцентризм і динаміка 

наукових парадигм» присвячена висвітленню 

антропологічних питань в історико-філософ-

ському контексті. Утвердження питань щодо 

ролі та місця людини в світобудові ще в 

Стародавньому світі, особливості людського 

буття в епоху Середньовіччя та Відродження, 

антропологічні ідеї Нового часу та німецької 

класичної філософії, антропологічна тематика 

сучасної філософії та науки – все це дозволяє 

створити цілісну картину людиномірності.  

Автори значну увагу приділяють аналізу 

співіснування двох основних тенденцій філо-

софської думки: антропологізації та онтоло-

гізації (класифікація запропонована Є. Нікіті-

ним). У цьому «протистоянні» методологіч-

них, гносеологічних та аксіологічних настанов 

виокремлюється як активна участь, так і при-

хований потенціал антропоцентричної концеп-

ції, яка виступає в авангарді людиномірного 

складника.  
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У монографії пропонується розгляд ос-

новних антропологічних констант, які посіда-

ли ключові місця в людиномірних філософ-

ських системах наукових парадигм. Зокрема, 

суб’єкт-об’єктна когерентність виокремлюва-

лась у класично-науковій парадигмі, соціо-

культурна зумовленість була характерною для 

періоду некласичної науки, аксіологічна реле-

вантність узгоджується з принципами постне-

класичної наукової парадигми. В якості поба-

жання для подальших досліджень можна від-

значити потребу в розробці нових перс пек-

тивних антропологічних констант, які від-

повідатимуть вимогам сучасної наукової кар-

тини світу. 

 

Manchul B. Review of monograph: MAR-

CHUK M., SKAKUN I. ANTHROPOCEN-

TRISM AND DYNAMICS OF SCIENTIFIC 

PARADIGMS. - CHERNIVTSI, 2015. - 207 P. 

The monograph covers issues of human 

dimensions of scientific knowledge. The concept 

of anthropocentrism appears as a principle that 

reveals the relationship of features of natural 

science and humanitarian aspects of the scientific 

picture of the world. Review of scientific para-

digms in terms of their dynamic development 

allows to distinguish human dimensional com-

ponent and to analyze its methodological po-

tential. Note that the study (not a statement) of 

anthropological dimensions of science is a qua-

litatively new approach in contemporary huma-

nitarian and scientific discourse. 
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