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   Анотація. Взаємозв’язок інтеграційних і диференційних тенден-
цій є іманентною сутністю гуманітарних наук. Диференціація пере-
важає на час виникнення та початкового розвитку наук, інтеграція 
переважає на етапі зрілої науки. У сучасному розвитку гуманітарних 
наук переважають інтеграційні тенденції, які спричинили появу чис-
ленних міждисциплінарних полів дослідження. В історичній науці у 
результаті інтеграції з’явилися нові дисципліни – історична антро-
пологія, історія ментальності, історія повсякденності, мікроісторія.
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люція в історії та культурі, історична антропологія.

Сучасна наука дисциплінарно організована. Вона склада-
ється з різних сфер знань, що взаємодіють і водночас мають 
відносну самостійність. Дисциплінарна диференціація відобра-
жає сутнісну рису науки – прагнення всебічного та глибокого 
пізнання. Наука охоплює зараз приблизно 15 тисяч дисциплін. 
У їх класифікації традиційно виокремлюють три основні сфери 
наукового знання (підсистеми науки) – природничі, соціально-
гуманітарні та технічні. Кожна з цих підсистем творить свою 
систему взаємопов’язаних наукових дисциплін. З’ясування їх 
детальної класифікації є практично неможливе. Усі підсисте-
ми наукових знань взаємопов’язані, не існують відокремлено. 
Зв’язки між науками встановлюють насамперед міждисциплі-
нарні науки: філософія, математика, механіка, термодинаміка, 
загальна теорія систем, кібернетика, синергетика та ін.  

Предметом наукового соціально-гуманітарного знання є 
все те, що репрезентує суспільство та соціальність людини. 
За характером наукові знання про соціум можна згрупувати 
таким чином – соціологічні, предметом дослідження яких є 
суспільство як цілість; економічні, що відображають трудову 
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діяльність людей, відносини власності, суспільне виробни-
цтво, обмін, розподіл; державно-правові знання. Людина є 
об’єктом вивчення великої кількості найрізноманітніших наук, 
які розглядають її багаточисленні аспекти. Виняткове значен-
ня у вивченні людини мають гуманітарні науки, що орієнто-
вані на інтереси людини, яка виступає для них мірилом усіх  
речей. Гуманітарні науки вивчають духовну, інтелектуаль-
ну, морально-етичну, соціокультурну діяльність людини. За 
об’єктами, предметами та методологіями вивчення ці науки 
часто перетинаються (а то й об’єднуються) із суспільними на-
уками й разом “протистоять” природничим і точним наукам 
насамперед на основі принципової відмінності їхніх предметів 
і методів дослідження. До гуманітарних наук традиційно за-
раховують філософію, психологію, логіку, історію, мовознав-
ство, літературознавство, мистецтвознавство, релігієзнавство, 
культурологію та ін. Дискусії точаться навколо питання чи за-
раховувати богослов’я до гуманітарних наук. 

На різних етапах розвитку науки взаємозв’язок інтеграль-
них і диференційних тенденцій виявлявся як її іманентна (вну-
трішня) характеристика. У пізнанні відбувається діалектична 
взаємодія двох протилежних процесів – диференціації (ви-
окремлення нових наукових дисциплін) та інтеграції (синтезу 
знань, об’єднання кількох наук – найчастіше в дисципліни, що 
перебувають “на межі”). Залежно від етапу, на якому пере-
буває розвиток науки, переважає або диференціація (особли-
во у час виникнення і початкового розвитку), або ж інтеграція 
(найчастіше у час зрілої науки). При цьому на різних етапах 
розвитку науки співвідношення цих тенденцій змінювалося. 
На початкових етапах формування наукових знань, починаючи 
з найраніших виявів і аж до Нового часу, переважали процеси 
інтеграції, бажання розглядати речі, явища та процеси в сукуп-
ності та єдності. Природний світ трактували як цілісну систе-
му. Виявляли першооснови буття, які об’єднували і природу, 
і людину. У філософських побудовах античності такі першо-
основи визначали найрізноманітніші теорії сутнісних першоос-
нов (учення про стихії Анаксагора, атомізм Демокрита, ейдос 
Платона, число Піфагора). Для науки було властиве пасивно-
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споглядальне ставлення до реальності.  
У процесі “відбрунькування” від філософії конкретно-

спеціальних дисциплін ідея єдності наукового знання почала 
втрачати свою актуальність. Уже в роботах Аристотеля єдина 
наука про природу почала розгалужуватися на логіку та інші 
сфери знання (ботаніка, зоологія, географія та ін.). Але лише 
наука Нового часу, долаючи натурфілософські погляди анти-
чності з їх переважно інтегральним баченням світу й теологічні 
стереотипи середньовіччя, сконцентрувала увагу на окремих 
аспектах і конкретних проявах буття природи і людини. Ак-
тивно формувався метафізичний стиль мислення. Наука щораз 
більше набувала рис соціальної інституції. З  філософії почали 
виокремлюватися філософські науки (онтологія, гносеологія, 
етика, діалектика і т.д.), а природнича наука була поділена на  
окремі наукові дисципліни, серед яких лідером стала класич-
на (ньютонівська) механіка, тісно пов’язана з математикою. У 
межах класичного природознавства абсолютизується механіс-
тичний погляд на природу і людину. Закономірності, відкриті 
механікою Ньютона, ґрунтувалися на “механістичному моніз-
мі” і поширювалися на всі сфери людського буття.

Диференціація наук була закономірним наслідком швидко-
го збільшення і ускладнення знань. Вона неминуче приводила 
до спеціалізації та поділу наукової праці, що має і позитивний 
бік (можливість поглибленого вивчення якогось часткового 
явища), і негативний (це, зокрема, втрата узагальнюючого по-
гляду на цілість, іноді аж до “професійного кретинізму”). З 
цього приводу у свій час висловився А. Ейнштейн: “діяльність 
окремих дослідників неминуче зосереджується на якійсь об-
меженій ділянці загального знання. Ця спеціалізація, що най-
гірше, приводить до того, що єдине загальне розуміння науки, 
без чого справжня глибина дослідницького духу обов’язково 
зменшиться, не встигає за розвитком науки... вона загрожує 
забрати в дослідника широку перспективу, принижуючи його 
до рівня ремісника” [1, 111]. 

Процеси диференціації в гуманітарних науках у ХІХ ст. 
привели до класичного поділу на дисципліни. Власне в цей 
час філософія, історія, філологія (мовознавство, літературоз-
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навство), мистецтвознавство, музикознавство, етнологія, ар-
хеологія, етика, естетика та ін. розмежували поля своїх дослі-
джень, випрацювали методологію та методи пізнання. Здава-
лось би, академічна структура диференційованих гуманітарних 
наук міцно утвердилася в інтелектуальному ландшафті Євро-
пи. Але саме в ХІХ ст. європейські науковці здійснили масш-
табну спробу синтезу наук у рамках еволюціоністської кон-
цепції. Еволюцію трактували як універсальну закономірність, 
абсолютний принцип розвитку. Її розуміли як особливий тип 
послідовностей невідворотних змін і природних, і культурно-
історичних феноменів. Інтелектуали-гуманітарії ХIХ ст. були 
зосереджені на вивченні лінійних процесів розвитку, оперували 
поняттям “людство”, прагнули осягнути динамічні закони ево-
люції прогресу і таким чином визначити магістральний напрям 
розвитку історії. Типовими в цьому сенсі є концепції Гердера, 
Фіхте, Канта і Геґеля. І Гердер, і Кант вбачали головну тенден-
цію історичного процесу в прогресивному скороченні насилля 
і війн, у стабільному розширенні сфери миру та в зростанні 
справедливості, розуму та моралі. Для Фіхте людська історія 
взагалі була послідовністю п’яти стадій, упродовж яких все по-
вніше реалізувалися ідеали свободи, істини, справедливості та 
краси. За Геґелем, основний напрям історичного процесу був 
спрямований на прогресуюче зростання свободи (від свободи 
для нікого на початках людської історії через стадії свободи 
для одного, свободи для декотрих і до свободи для всіх). 

У гуманітарних науках помпезно “відкривали” щораз нові 
вічні історичні тенденції та їхні етапи розвитку: від фетишизму 
чи тотемізму до монотеїзму та іррелігійності; від релігійних і 
магічних забобонів до раціонального наукового мислення; від 
етичного дикунства до розумної моральної людини; від архаїч-
ної потворності до зростаючої удосконаленої краси і таке інше. 
Представники політичних наук безапеляційно формулювали 
низку різноманітних закономірних переходів: від автокра-
тичних монархій до демократичної республіки або ж навпаки 
(залежно від політичних симпатій ученого). Така сама лінійна 
концепція панувала в археології. Археологічний та історичний 
закон технологічної еволюції з його стандартними стадіями 
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– палеоліт, неоліт, мідний, бронзовий, залізний та машинний 
віка – лише один з лінійних законів, яким дослідники давно 
минулих часів керуються як фундаментальним принципом при 
впорядкуванні матеріалу. Оскільки природознавство як наука 
та методи його дослідження сформувалися раніше (ХVII ст.), 
ніж у гуманітарних науках (ХІХ ст.), то в історії пізнання влас-
не в добу позитивізму були спроби перенести ці методи цілком 
і повністю, без жодних змін і уточнень, у гуманітарне пізнання. 
Засновник позитивізму, філософ і соціолог Оґюст Конт вва-
жав, що треба створити науку про суспільство, яка б, подібно 
до природничих наук, ґрунтувалася на точних спостереженнях і 
фактах. Подібні погляди висловлював Г. Спенсер. Такі спроби 
спочатку з ентузіазмом були сприйняті частиною гуманітаріїв, 
але з часом почали викликали природний спротив і критику 
з боку спеціалістів-гуманітаріїв і часто приводили до повно-
го заперечення значення методів природничих наук для дослі-
дження соціально-культурних і гуманітарних процесів. Більше 
того, на межі ХІХ – ХХ ст. нагромадилася критична кіль-
кість фактів, які не підлягали еволюціоністській інтерпретації.

Незважаючи на те, що концепція соціального та культур-
ного еволюціонізму багато в чому втратила науковий автори-
тет, потреба історичного синтезу залишалась актуальною. Так, 
група французьких істориків під керівництвом Е. Лавіса і А. 
Рамбо опублікували 12-томну “Загальну історію” (від ІV – 
по кінець ХІХ ст.). В Англії 1907 – 1912 рр. під егідою лорда 
Актона вийшла 12-томна “Кембріджська історія нового часу”, 
26-томна “Історія американської нації” за редакцією А. Гарда 
(1904–1908). Багатотомна “Історія України-Руси” М. Гру-
шевського є класичним зразком синтезу національної історії. 
Зразками історичного синтезу можуть служити роботи Вебера 
“Протестантська етика і дух капіталізму” (1906), Е. Зеліґ-
мана “Економічне пояснення історії”, Ч. Бірда “Економічне 
походження американської конституції” (1913).

Революційні зміни у фізиці, хімії, у точних і природничих 
науках спровокували тотальну критику старого механістичного 
соціокультурного детермінізму. Водночас щораз частіше гово-
рили про гуманітаристику, зокрема, про історію, не як науку, а 
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як про мистецтво. Історія, “цариця наук”, усувалася з переліку 
наук. “Удар” був нанесений насамперед філософами,  пред-
ставниками філософії життя (В. Дільтей, Г. Зіммель), адеп-
тами баденської  школи (В. Віндельбанд, Г. Ріккерт). Уже   
1883 р. у роботі “Вступ у науки про дух” противник позити-
візму В. Дільтей, якому належать численні методологічні пра-
ці, твердив, що замість раціонального пізнання у гуманітарних 
знаннях переважає інтуїція, ірраціоналізм, “внутрішні пережи-
вання”. Головним предметом гуманітарних наук є “людський 
дух” у його історичному бутті. Натомість явища матеріального 
світу – вторинні. Історія для В. Дільтея – активність, що су-
проводжує реалізацію людського духу. У центрі кожної істо-
ричної доби – повна духовна єдність або “дух доби”, пізнання 
якого важливе, але відобразити його в загальних поняттях і 
причинних закономірностях неможливо. Для пізнання гумані-
таріям потрібне “вживання”, інтуїтивне проникнення в об’єкт 
дослідження, адже дослідник часто має справу з емоціями, 
пристрастями, інтелектуальними пориваннями. Теза В. Діль-
тея “ми пояснюємо природу, але проникаємо в духовне життя” 
по суті ліквідувала історію як науку. Такі погляди опанували 
значну частину європейських інтелектуалів, які не переставали 
висловлювати сумнів у тому, що гуманітарні науки є тим самим 
типом знань, що й природничі. Під знак питання поставили 
факт існування закономірностей культурно-історичного роз-
витку, суспільної “упорядкованості”. Замість закономірностей 
частіше розглядали випадок, неповторне, часткове, те, що не 
підлягає узагальненню. Під сумнів поставили ідею прогресу в 
історії, єдність всесвітнього культурно-історичного культурно-
го процесу. Усе голосніше лунали голоси історичниих песиміс-
тів. Розгорнувся наступ на уявлення про гуманітарні науки і, 
зокрема, історію, історію культури як про науки, здатні дати 
об’єктивну картину минулого. Робилися спроби звести ці науки 
до рівня колекції, випадкових фактів, пов’язаних суб’єктивністю 
дослідників, запанували скептицизм і релятивізм.

Відмінності природничих і гуманітарних наук зумовлені са-
мою специфікою об’єктів їхнього вивчення. У природі, об’єкті 
природознавства, діють сліпі, стихійні й незалежні від людини 
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процеси, а в суспільстві натомість нічого не відбувається без 
усвідомлених цілей, інтересів і мотивацій. Ці аргументи стали 
підставою до протиставлення природничо-наукового й гумані-
тарного пізнання. 

Особливість гуманітарних наук насамперед у тому, що індиві-
дуальні та неповторні явища, події дуже важко інтерпретувати з 
точки зору якогось загального закону чи теорії. А численні спро-
би так робити наразились на закономірну критику в середовищі 
самих гуманітаріїв. Водночас не можна повністю заперечити 
будь-які закономірності соціокультурного розвитку, об’єктивні 
закони-тенденції соціальних процесів. Пізнання соціальних, 
гуманітарних явищ потребує індивідуалізуючих підходів, що 
пов’язано з осягненням, розумінням психологічних і світогляд-
них настанов, мотивів діяльності, закодованих сенсів, цінностей. 
У гуманітарній методології розрізняють розуміння психологічне 
та теоретичне. Психологічне ґрунтується на переживанні до-
слідником духовного досвіду іншого/інших (почуттів, настроїв, 
мотивацій). Розуміння в такому випадку досягають шляхом ем-
патії, тобто перевтілення, вчування, вникнення в духовний світ 
інших людей. Теоретичне розуміння ґрунтується насамперед на 
інтерпретації, поясненні фактів, подій, процесів. У гуманітаріїв 
об’єктивне знання, якщо взагалі цей термін доцільно використо-
вувати, залежить саме від суб’єктивності науковця. 

Протиставлення між природничими та гуманітарними на-
уками приводило дослідників до думки, що прірва між нау-
ками буде посилюватися і приведе до появи різних культур з 
різними мовами [2]. Наукова інтерпретація світу природи має 
монологічний характер. Головне завдання вчених – виявити та 
пояснити причинно-наслідкові зв’язки у світі природи, встано-
вити об’єктивні закони її функціонування. Гуманітарні науки, 
орієнтовані на пізнання людини, людського духу, культури, 
передбачають не так пояснення, як розуміння, а тому мають 
характер не монологу, а діалогу. Для отримання знань у рамках 
гуманітарних наук недостатньо лише зовнішнього опису. Ме-
тод “об’єктивного” чи “зовнішнього” вивчення суспільства по-
винен поєднуватися з методом вивчення “зсередини”, з точки 
зору поглядів людей, які творять соціальні та економічні струк-
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тури й діють у них [3, 30-31]. Про ці специфічні особливості 
методології точного, природничо-наукового та гуманітарного 
знання писав М. Бахтін: “Точні науки – це монологічна фор-
ма знання: інтелект споглядає річ і висловлюється про неї. Тут 
лише один суб’єкт – той, що пізнає і висловлюється. Йому 
протистоїть лише мовчазна річ. Будь-який об’єкт знання (зо-
крема людина) може бути сприйнятий і пізнаний як річ. Але 
суб’єкт як такий не може сприйматися і вивчатися як річ, бо як 
суб’єкт він не може, залишаючись суб’єктом, бути безмовним, 
відповідно пізнання його може бути лише діалогічним” [4, 383]. 

Варто пам’ятати, що в науці не було періодів, коли діяла 
лише якась одна тенденція, чи то інтеграція, чи то диференціа-
ція.  Перевага диференційних процесів уже до початку ХХ ст. 
виявила свою обмеженість, а це привело до зміни тенденцій. 

Сучасну науку називають „великою наукою” порівняно з 
наукою ХIХ ст. Про це свідчить і кількість учених (понад 7 
мільйонів), і обсяг світової наукової інформації, яка подво-
юється кожні 10–15 років, а також фінансові витрати, які в 
розвинених країнах сягають понад 5% валового  національно-
го доходу [5]. Саме у ХХ ст. активізувався процес інтегра-
ції, взаємопроникнення, синтезу наук і наукових дисциплін, 
об’єднання їх і їхніх методів у єдине ціле, стирання меж між 
ними. Пріоритетними стали синтетичні загальнонаукові сфе-
ри знання кібернетика та синергетика, які намагаються вибу-
дувати узагальнюючі картини світу. Відносна ізольованість 
спеціальних картин світу одна від одної була характерною для 
розвитку дисциплінарної науки ХІХ ст. У ХХ ст. домінує ін-
теграція знань і між кількома дисциплінами, і в рамках загаль-
нонаукової картини світу. Спеціальні наукові картини світу в 
другій половині ХІХ ст. значно знижують рівень своєї авто-
номності та перетворюються на аспекти й фраґменти сучасної 
цілісної загальнонаукової картини світу, яка  ґрунтується не 
на прагненні до уніфікації всіх сфер знань і їх редукції до он-
тологічних принципів якоїсь однієї науки, а на єдності в бага-
томанітності різних дисциплінарних онтологій. Тенденцію до 
об’єднання наук, що стала визначальною в сучасному розвитку 
науки, у свій час відзначив І. Вернадський. Принципово новим 
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явищем наукової думки XX ст. учений вважав те, що “вперше 
зливаються в єдине ціле всі, що до цього часу існували майже 
незалежно одна від одної, а іноді зовсім незалежно, течії духо-
вної творчості людини. Перелом наукового пізнання Космосу 
збігається таким чином з процесом глибоких змін у науках про 
людину. З одного боку ці науки поєднуються з науками про 
природу, з іншого – їхній об’єкт істотно змінюється” [6, 150]. 

У кожен культурно-історичний період існують якісь спіль-
ні тенденції гуманітарного інтелектуального життя, наукового 
мислення. Такими спільними рисами мислення можуть бути, 
наприклад, історизм, тенденції до математизації, системний, 
функціональний чи антропоцентричний підхід, або ж ті чи інші 
їхні комбінації. Ці риси, спільні тенденції в стилі мислення часто 
називають парадигмами, розуміючи під цим сукупність спіль-
них ідей, філософських та історіософських настанов. Зараз па-
нівною парадигмою, тобто панівним стилем мислення, мабуть, 
слід визнати функціонально-системний, щораз більшу попу-
лярність здобуває поняття адаптивності як принцип самоор-
ганізації систем і антропоцентризм. Останнім часом ми є свід-
ками того як соціологи, юристи, лінгвісти, педагоги, культуро-
логи та ін. успішно застосовують у своїх дослідженнях методи 
й принципи природничих наук (системно-структурний підхід, 
ідеї та методи кібернетики, теорії інформатики й синергетики). 

Спочатку нові напрямки в гуманітаристиці формувалися 
за предметами дослідження паралельно з процесом пізнання 
нових об’єктів. Для сучасної науки щораз більше притаман-
ний перехід від предметної до проблемної орієнтації, коли нові 
сфери знання формуються у зв’язку з появою важливої тео-
ретичної чи практичної проблеми. Орієнтація на дослідження 
проблем спричинила появу розгалужених міждисциплінарних і 
комплексних досліджень. Між різними дисциплінами встанов-
люються різноманітні зв’язки: концептуальні, методологічні, 
предметні, функціональні та ін. На противагу панівному на-
уковому інтересові XVIII і XIX ст. головний інтерес філософії 
гуманітарних наук у ХХ ст. переорієнтувався у бік вивчення 
таких соціокультурних процесів і зв’язків, що залишаються 
незмінними в часі та просторі, або ж таких, що з певною пері-
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одичністю повторюються у просторі та часі.  Незважаючи на 
те, що ці процеси і зв’язки вивчали вже в ХІХ ст., у ХХ – на 
початку ХХІ ст. такого типу дослідження урізноманітнилися 
та поглибилися. Значні зусилля дослідників-гуманітаріїв були 
спрямовані на віднайдення та опис причинно-функціональних 
зв’язків між двома чи кількома перемінними. Наприклад, у 
соціології досліджували взаємозалежності між кліматом, мис-
ленням і цивілізованістю; між сонячними плямами, діловою 
активністю і рівнем злочинності; між технологією, філософією 
та образотворчим мистецтвом; між чисельністю населення та 
ідеологією; урбанізацією і злочинністю; формами сім’ї і форма-
ми культури; суспільним поділом праці і формами солідарнос-
ті; між формами та характером релігії і формами політичної та 
економічної організації. 

Інтеграція наук означає об’єднання раніше далеких дисци-
плін. Уже давно відзначено, що вражаючі та принципово нові 
результати отримують саме на межі наук. Так, з об’єднання 
технічних, фізичних і природничих наук сформувалися кібер-
нетика і біоніка, а згодом поряд з кібернетикою технічною 
сформувалися кібернетика медична, економічна, біологічна та 
ін. Психолінгвістика сьогодні розвивається на межі психоло-
гії та лінгвістики. Стилістика декодування – на межі поетики, 
лінгвістики та теорії інформації.  

У ХХ ст. відбулася потужна інтеграція гуманітарних наук, 
з’явилися численні міждисциплінарні поля дослідження. Нові 
процеси в історичній науці започаткувала французька школа 
“Анналів”, представники якої (М. Блок, Л. Февр, Ф. Бор-
дель, Ж. Ле Гофф, Ж. Дюбі, Ле Руа Ладюрі та ін.) були пере-
конані, що в сучасній їм історичній науці відбулася кардиналь-
на революція, а ремесло історика зазнало глибоких змін і образ 
минулого, трактування істориками проблем цього минулого рі-
шуче змінилися [7]. Ця революція була викликана насамперед 
вторгненням у відкритий простір історії численних наук про 
людину: географії, політичної економії, демографії, політології, 
антропології, етнології, соціальної психології, соціології та різ-
них наук про культуру. Усі вони позначилися на розвитку історії 
як науки, усі поставили минулому нові запитання. Революція 
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в історії власне й була зумовлена процесом інтеграції соціогу-
манітарних дисциплін. Конкретним результатом цієї революції 
була поява нових дисциплін, зокрема історичної антрополо-
гії, історії ментальностей, історії повсякденності, мікроісторії 
та ін., тих дисциплін, які одночасно можуть бути прикладом і 
процесу диференціації, і процесу інтеграції гуманітарних наук.

Ще одним прикладом диференціації та інтеграції в історії є 
взаємовідносини історії та спеціальних дисциплін, які ще на-
зивають допоміжними. У ХІХ – ХХ ст. у рамках історич-
ної науки виникла низка дисциплін, зокрема, архівознавство, 
архонтологія (вивчення історії посад), боністика (історія па-
перових грошових знаків), генеалогія, геральдика, дипломати-
ка, джерелознавство, нумізматика, палеографія, сфрагістика, 
фалеристика, хронологія та ін. Ці науки стали повноцінними 
вузькоспеціальними дисциплінами, але водночас активно інте-
груються в загальногуманітарне знання, зокрема, без них не-
можливе вивчення середньовіччя [8, 7].

Інтегративна тенденція сучасних гуманітарних наук за-
безпечується орієнтацією на людину. Статус комплек-
сних за своєю природою наук у структурі наукового знання 
не зовсім з’ясоване, бо вони не належать до традиційних 
об’єктно-орієнтованих, і навіть не до міждисциплінарних, а до 
проблемно-орієнтованих, виникнення яких було результатом 
інтегративного ефекту пізнання людини як істоти об’єктивно 
комплексної та універсальної у своїй діяльності. Серед нових 
так званих комплексних дисциплін варто відзначити аксіоло-
гію – науку про цінності життя і культури, що досліджує на-
самперед ціннісні орієнтації людини. Семіотика і аксіологія як 
філософські дисципліни водночас функціонують як конкретні 
спеціальні науки в системі гуманітарних наук. На основі пси-
хології, логіки та теорії пізнання, з одного боку, нейрофізіології 
та біофізики – з іншого, складається евристика – загальна те-
орія мисленнєвих процесів і творчого мислення людини. Роз-
виваються міждисциплінарні психологічні дисципліни (пси-
хологія науки, психологія мистецтва та ін.). Дисциплінами на 
межі зараз є психолінгвістика, що об’єднує психологію мови 
та спілкування із загальною теорією мови, характерологія, що 
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об’єднує психологію особистості із соціологією та етикою, а 
також усі сфери прикладної психології (інженерна, економіч-
на, юридична, педагогічна та ін.). 

Історія диференціюється на історію культури, соціальну та 
політичну історію, історичну антропологію, методологію істо-
рії, археологію, археографію, джерелознавство та допоміжні 
історичні дисципліни. У етнографії відбувся поділ на етносоці-
ологію, етнопсихологію, етнолінгвістику, етнодемографію та ін. 
Культурологія диференціюється на соціальну та гуманітарну 
культурологію, історію культури, теорію культури, прикладну 
культурологію, музеєзнавство, вивчення засад консервації та 
реставрації історично-культурних об’єктів. Мистецтвознав-
ство відповідно диференціюється на історію, теорію, критику, 
мистецтво на соціологію, психологію мистецтва, музеєзнав-
ство, екологію мистецтва та ін. У мистецтвознавстві дедалі 
більшої ваги набувають інтегральні експертні оцінки [9, 247]. 
Водночас об’єднання історії, музеєзнавства, історії мистецтва 
та естетики дає незвичайний симбіоз – так звану візуальну іс-
торію, яка виходить далеко за межі ілюстративного матеріалу 
історії мистецтва. У візуальній історії інтегрується досліджен-
ня “високого” мистецтва, декоративно-ужиткового мистецтва, 
дизайну, архітектури, фотографії, сучасних цифрових маніпу-
ляцій з вивченням пам’яток повсякденного життя.

Історична антропологія, етнологія та історична географія, 
окрім того, що є вузько спрямованими цілісними конкретни-
ми дисциплінами, водночас творять сучасну методологію піз-
нання діяльності людини в просторі історичного часу. Окремі 
дослідники намагаються довести, що своєрідною гуманітар-
ною “метанаукою” є гуманітарна культурологія [10, 156], яка 
засадничо близька до таких гуманітарних дисциплін як мис-
тецтвознавство, літературознавство, лінгвістика, семіотика, 
філософія, історична антропологія. Гуманітарна культурологія 
зосереджує свою увагу на історично та національно визначе-
них поведінкових нормах, ідеалах, типових моделях повсяк-
денного життя, на вивченні культурно-смислових структур. 
У ролі “метазнання” може виступати історія, семіотика, філо-
софія, антропологія, які випрацьовують відповідний узагаль-
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нюючий синкретичний дискурс. Диференціація та інтеграція 
можуть співіснувати в одній дисципліні. Наприклад, традицій-
на історія культури як окрема дисципліна вивчає насамперед 
інтелектуальні та художньо-образні рефлексії, вербальні та 
невербальні “тексти” культури, авторські інтерпретації світо-
глядних, морально-етичних проблем, зреалізованих передусім 
у творах (філософських, релігійних, міфологічних, художніх, 
епістолярних, мистецьких), які сутнісно унікальні та є зраз-
ками приватно-суб’єктивної картини світу конкретних людей. 
Паралельно історія культури досліджує і соціальні реалії ми-
нулого через вивчення цінностей, правил, звичаїв, менталь-
ностей, законів, канонів, стандартів, мод, етикету, механізмів 
соціалізації та інкультурації особистості. У такій іпостасі ця на-
ука є прикладом інтегрованого гуманітарного знання.

Отже, система гуманітарних знань упродовж історії про-
демонструвала властивість перебудовуватися, переформато-
вуватися, у той чи інший період активізувати різні аспекти, 
ракурси, зокрема філософський, історичний, соціологічний, 
політологічний, культурологічний. Сенс сучасних змін у гума-
нітарних науках полягає в тому, що істотно змінилося ставлен-
ня суспільства до історичного досвіду глобального людства. У 
гуманітарних дисциплінах на ділі долається уявлення про єв-
ропоцентричну модель історії та культури як єдиної пізнаваль-
ної моделі розвитку. Гуманітарні науки сьогодні вивчають не 
ізольованого індивіда, а процеси взаємодії між людьми. Саме 
на таких дослідженнях зосереджені соціологія, етнологія, істо-
рична та соціальна антропологія. Нові підходи демонструються 
в процесі взаємодії наук про культуру з науками про природу, 
зокрема, відбувається подолання розмежування предметних 
сфер наукового знання, взаємодія методів історичної науки, 
соціальної та історичної антропології, етнології, соціології та 
соціальної психології. Але все ще найскладнішою проблемою 
сучасних гуманітарних знань є не збирання фактів, не їх між-
дисциплінарний аналіз, а повноцінний синтез знань.   
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ties. The article analyzes the processes of disciplinary differentiation and in-
tegration of humanities. The relationship between integration and differential 
tendencies are immanent essence of science. Differentiation prevailing at the 
time of origin and initial development of science, integration prevails in the 
mature stage of science. In the modern development of humanities dominated 
integration trends that had led to many interdisciplinary fields of research. In 
historical science as a result of integration, new disciplines appear –historical 
anthropology, history of mentality, the history of everyday life, and micr history.
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нитарных науках. Взаимосвязь интеграционных и дифференцирую-
щих тенденций является имманентной сущностью гуманитарных 
наук. Дифференциация преобладает во время возникновения и началь-
ного развития наук, интеграция преобладает на этапе зрелой науки. В 
современном развитии гуманитарных наук преобладают интеграцион-
ные тенденции, способствующие появлению множественных междис-
циплинарных сфер исследования. В исторической науке в результате 
интеграции появились новые дисциплины – историческая антропо-
логия, история менталитета, история обыденности, микроистория.
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