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Актуальність даного дослідження полягає не тільки в тому, що 

віртуалістика, перш за все в технологічному аспекті наполегливо й стрімко 

увійшла в людське буття але й тим, що вона починає суттєво на нього 

впливати. Та швидкість розвитку віртуального світу, що впливає на 

суспільство в цілому та окрему людину спричинила деяке відставання у 

дослідженні сутності даного феномену та механізмів його впливу. Олег 

Володимирович Кирницький в своїй роботі створює унікальний простір для 

виявлення віртуального як такого за своєю суттю, де віртуальне може 

«говорити» від власного імені, демонструвати свої можливості щодо 

соціального конструювання. Віртуальна реальність в її сучасному 

технологічно забарвленому сенсі відносно нова тема дослідження для 

соціальної філософії і креативний потенціал дисертації якраз полягає у 

виведенні цього феномену з зони дещо окремого існування та виявлення 

форм взаємодії та взаємовпливу віртуальної реальності з іншими формами 

реальності. Ця унікальність оприявлюється у поліонтичності (взаємодія 

соціальної реальності, віртуальної реальності, реальності повсякденності та 

мовної реальності), яка не передбачає ієрархії у відношеннях між 

реальностями.

Тенденція до інтеграції різних форм знання призводить до створення 

міждисциплінарного простору, що допомагає уникнути владних інтенцій 

метанарративів та виявити нові вектори дослідження процесів 

конструювання соціального. Окрім того, дисертант виводить віртуальне із 

стану потенційно існуючого в стан актуально діючого через вплив на
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процеси соціального конструювання та конструювання соціального. 

Процесуальність конструювання віддзеркалює процесуальність соціальної 

реальності, що постійно твориться та творить через індивідуальні волі та 

мовленнєві акти, через дію та уяву. Переважання раціонального компонента 

у трактовці «соціального» виходячи з гегелівської тези: «Все розумне - 

дійсне. Все дійсне - розумне», перш за все в практичних соціологічних 

дослідженнях залишало поза увагою той факт, що соціальне твориться 

завдяки діяльності великої кількості ірраціональних воль, а тому 

конституювання віртуального виміру в дослідженні соціального підкреслює 

дещо симулятивну (за Бодріяром) природу соціального, що ускладнює 

рефлексію щодо соціального.

Тотальність віртуалізації у конструюванні соціального вимагає не 

тільки полівариативності методологічних прийомів але створення нової 

методології, яка б надала можливість виявлення прогностичного потенціалу 

віртуального при конструюванні соціального.

Структура роботи є адекватною змісту дисертації, дозволяє виконати 

поставлені завдання та різносторонньо дослідити проблему. У вступі 

міститься виклад актуальності дослідження, огляд джерельної бази (список 

літератури складає 222 позиції) й оцінка стану розробленості теми, висхідні 

методологічні підходи, принципи та методи аналізу, чіткі формулювання 

об’єкта і предмета, обґрунтування наукової новизни, теоретичного й 

практичного значення отриманих результатів. Доцільним та коректним 

вважаю формулювання мети дослідження як «з’ясування соціально- 

філософських вимірів феномену віртуального в процесах конструювання 

соціального»(с.10), де не пропонується одразу певний теоретичний конструкт, 

до якого підбираються аргументи. Але здійснюючи заявлену мету, Олег 

Володимирович Кирницький приходить до висновку щодо парадигмальності 

віртуального в конструюванні соціального.

Методологічною основою дослідження О.В. Кирницький обирає 

конструктивістський підхід, який, на його думку, задає «методику



поліваріантості підходів» (с.19). Мабуть автор мав на увазі що 

конструктивістський підхід передбачає методологічну поліфонію, що 

обумовлено як складністю феноменів соціального і віртуального, так і 

намаганням О. В. Кирницького запобігти заангажованності трактовки цих 

фноменів певним методологічним прийомом. Окрім того, дисертант виконує 

деякі деконструктивістські процедури у відношенні до соціальної реальності 

(підрозділ 1.1), віртуального (підрозділ 1.2, розділ 2), людської уяви (с. 28, 42, 

43, 84), розхитуючи традиційні соціологічні, психологічні, технологічні 

уявлення щодо цих понять, що дозволяє провести їх редефініцію.

Методології дослідження цілком доцільно присвячений окремий 

підрозділ дисертації (підрозділ 1.2) «Методологія дослідження віртуального 

у  процесах соціального конструювання», де О.В. Кирницький вводить в 

методологічну поліфонію віртуальне (с.52) та приходить до висновку, що 

віртуальне є методологічною оптикою для вивчення соціального (с.62).

В цілому, сукупність методологічних прийомів цілком узгоджується із 

поставленим завданням, відповідає характеру об’єкта та предмета 

дослідження і забезпечує достовірність отриманих результатів.

В кожному розділі подано огляд літератури за темою дослідження, 

наприкінці кожного розділу є висновки зі стислим викладенням отриманих 

результатів. Обсяг дисертації дещо перевищує діючи вимоги щодо 

кандидатських дисертацій з гуманітарної галузі знань, що обумовлено як 

складністю теми, так і великим масивом опрацьованої літератури.

Структура та зміст автореферату відповідають основним положенням 

дисертації.

Зміст роботи та наукова новизна дослідження. Оцінюючи висновки 

та результати дослідження слід зазначити наступне: потенціал роботи та 

евристична цінність є більш значною ніж це відзеркалено у висновках.

По-перше, віртуальне розглядається як метафеномен, що обумовлює в 

тому числі і через технологічні аспекти спосіб побудови та функціонування 

соціального, що доводиться автором через концентрацію у відношенні до



конструювання соціального та включенності віртуального у цей процес 

різних мов для опитування соціального, різні методології, методики та 

когнітивні практики, викриваючи при цьому дещо перманентний характер 

конструктивізму. Але це не є звичайною еклектикою, в цьому з’єднанні 

складається як унікальний простір для вивчення процесів конструювання 

соціального, в тому числі і в його практичному аспекті (розділ 3), так і 

закладаються основи для формування та апробації адекватної для цього 

методології.

По-друге, Кирницький О.В. привертає увагу до нерозкритого 

потенціалу конструктивізму, розглядаючи його і як парадигму, і як 

методологію для міждисциплінарних досліджень, що не претендує на рівень 

метанарративу (с.20).

По-третє, перевага використання віртуального вектору у дослідженні 

соціального в цілому та у конструюванні соціального зокрема полягає в 

уникненні бінарних опозицій, у віддзеркаленні не константності певної 

цілісності, а її процесуальності, що, в тому числі, презентується увагою 

дисертанта до людської уяві, «Бо лише людська уява «оживляє» множинні 

світи й дозволяє їм виконувати функцію кінцевих галузей змістів в 

соціальному »(с .47).

По-четверте, своєчасність та потенціал даного дослідження 

обумовлений активним втручання віртуального у його технологічному вимірі 

у «матеріальне тіло» повсякденності пересічного індивіда, що призводить 

цього індивіда а через нього і соціальне як таке до інфляції сутності 

віртуального у його філософському сенсі (с.136) та симуляції дійсності.

По-п’яте, постулюється створення мережевого світу (с. 152), де 

соціальне конструюється не завдяки диктату метанарративів, а через 

множинність зв’язків, взаємовідношень, впливів, що унеможливлює аналіз 

соціального та конструювання соціального як лінійно організованого 

процесу.



Зауваження щодо змісту дисертації. Загальна позитивна оцінка 

дисертаційного дослідження не знімає ряду зауважень і побажань. Зокрема:

1. Категоріальний аналіз чомусь розглядається в суто лінгвістичному аспекті 

(с.56), хоча робота з категоріальним апаратом є прерогативою філософії. 

Може саме завдяки такому підходу дещо не розведені поняття в їх 

філософському та повсякденному дискурсах -  феномен, реальність, 

парадигма; Використовуючи категоріальний апарат І.Канта, О.А.Кирницький, 

не вказуючи на зміну конотацій в його розумінні, трактує як тотожні поняття 

«трансцендентне» та трансцендентальне» (с.108), «річ-в-собі» та «personal 

experience»(c. 112);

2. Дисертант стверджує що «мова для віртуального постає ключовим 

засобом впливу »(с А 44), звертаючись до лінгвістичного повороту, що в 

постмодерністському дискурсі дійшов до утвердження окремої текстової 

реальності. Але на сьогоднішній час мова йдеться вже про звернення до 

автономної логіки образу (В.Беньямін, Г. Бьом, Дж.Александер, В.Флюсер), 

який формує свої власні смисли, а тотальність цього процесу 

віддзеркалюється у іконічному повороті («iconic tum»). Образ не 

дистанціюється від матеріального, він власне й є його позірність і, якщо 

мова вкорінена в бутті, то образ -  це вкорінення людини в бутті. Доказом 

спрямованості людини до поєднання віртуального та повсякденного через 

образ є явище доповненої реальності; Можна було б і доречно розглядати 

віртуальне не тільки на тлі лінгвістичного повороту але і звертаючись до 

іконічного повороту, що оприявлює віртуалізацію в процесах конструювання 

соціального;

3. Робота містить твердження, що можуть слугувати підґрунтям дискусії під 

час захисту дисертації: маси (за Бодрійяром) звертаються до атомарності 

приватного життя, що дещо «знімає» заангажованість повсякденості 

соціальним та відбудовує його за логікою горизонтальних мережевих зв’язків, 

де не має місця трансцендентному. Тому, звертаючись до соціально- 

філософських вимірів віртуального, постає питання: чи не є віртуальна



реальність сучасною версією через технологічні можливості подолання туги 

за ідеальним.

Загальний висновок щодо відповідності встановленим вимогам.

В цілому вказані зауваження не впливають суттєво на загальний високий 

науковий рівень дисертаційного дослідження. Дисертаційна робота 

Кирницького Олега Володимировича «Віртуальний вимір соціального 

конструювання» є завершеною оригінальною науковою працею, яка 

присвячена актуальній, малодослідженій проблемі соціальної філософії. 

Основні положення та отримані наукові результати достатньо повно 

висвітлені у публікаціях. Автореферат дисертації та публікації автора 

відображають основні наукові результати та висновки, сформульовані у 

дисертаційній роботі. На підставі вище викладеного можна зробити 

висновок, що за своїм змістом, оформленням, актуальністю, глибиною 

вирішення наукових проблем, теоретичним і практичним значенням 

одержаних результатів дисертаційна робота «Віртуальний вимір соціального 

конструювання» відповідає вимогам МОН України до дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата філософськтих наук, зокрема пунктам 9, 11, 12 

«Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 

старшого наукового співробітника» (затвердженого 9 Постановою Кабінету 

Міністрів України № 567 від 24.07.2013 р.), а її автор, Кирницький Олег 

Володимирович, заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

філософських наук за спеціальністю 09.00.03 -  соціальна філософія та 

філософія історії.
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