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«Всі науки пов'язані між собою настільки,
що набагато легше вивчати їх усі відразу,
чим відокремлюючи одну від інших»
Рене Декарт

ПЕРЕДНЄ СЛОВО

(ВСТУП ДО СОЦІОГУМАНІТАРНОЇ ІНФОРМОЛОГІЇ)

Нинішня епоха дедалі більше породжує нові суспільні проблеми, для успішного розв'язання яких потрібні дослідження на
перетині різних наук, де відбувається їх взаємодія, взаємодоповнення і взаємозбагачення. Саме таким міждисциплінарним «перехрестям» стала сфера досліджень феномена інформації, наявних
у суспільстві явищ і породжених ними наслідків, процесів, тенденцій та відносин, які існують і функціонують у формі цілісної
єдності й взаємодії інформаційної активності, інформаційного
спадку та інформаційної культури. Інформація – одне із центральних понять сучасних наукових знань, що все частіше розглядається як один з компонентів буття поряд з речовиною та енергією.
Саме інформаційні процеси складають основу багатьох наукових
дисциплін.
Загальне значення природи інформації як явища визначає передумови інформаційного підходу як загальнонаукового
методу пізнання й організації досліджень. Інформаційний вимір
знань дозволяє виявити додаткові властивості й риси наукової
системи, які в сукупності визначають її інформаційний сенс.
Але аналіз сучасних досліджень стану і структури наукових знань, що покликані вивчати інформацію та пов'язані з нею
суспільні явища й процеси, засвідчує повну відсутність єдиного підходу до їх структуризації в сьогочасному наукознавстві.
І в цьому, на нашу думку, немає нічого дивного. Така ситуація
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зумовлена процесами глобалізації та інтенсивного переходу
суспільства від індустріального до інформаційного – інформатизацією, зміною існуючої загальної системи наукових і практичних
уявлень про інформацію, формуванням нової інформаційної парадигми. Не є винятком і суспільні (соціальні) та гуманітарні науки.
Соціогуманітарна інформологія як міждисциплінарна система
знань припускає інтеграцію й диференціацію дисциплін з метою
створення нової онтології і сучасних методів та технологій для
роботи з інформаційними об’єктами.
Водночас відомо, що диференціація та інтеграція наук і наукових досліджень перебувають у діалектичній єдності, в єдності й
боротьбі протилежностей – роз'єднання та об'єднання. Ці протилежності взаємно обумовлюють одна одну. Диференціація розуміється як процес розподілу науки на спеціалізовані напрями,
виділення нових наук у самостійні царини знань. Інтеграція – як
систематизований синтез наук на основі їхнього взаємозв'язку,
взаємопроникнення і взаємодії методів, ідей, концепцій, теорій.
Саме таким чином через нові форми взаємозв’язку всіх гілок наукового знання розкривається парадигма цілісності та інтегративності наукового знання.
Формально диференціація, що веде до спеціалізації та індивідуалізації науки зі своїми поняттями, засобами та мовою, є шляхом
до відособлення наукової галузі, до міжнаукового розмежування.
Так може відбуватися, якщо превалюють тенденції до розподілу
і самозамикання, розриву міжнаукових зв'язків, відірваності
понятійної та аксіоматичної бази конкретного напряму науки від
інших знань. Але в реальності сама диференціація здійснюється
через інтеграцію, вона несе в собі елементи інтеграції і є однією з
необхідних умов розвитку науки загалом.
Так, не виникає сумнівів, що інформаційні процеси входять
до складу предмету досліджень філософії, права, державного
управління, політології, соціології, соціальних комунікацій, педагогіки, психології тощо. Більш конкретно зазначені процеси
виявляються в напрямах досліджень за окремими спеціальностями згаданих наук.
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Прикладом може бути галузь знань «Право» в якій виділяється
інституція наукових досліджень «Інформаційне право», як «сукупність доктринальних положень юридичної науки та правових норм,
що утворюють самостійний масив національного законодавства,
ратифікованих Україною норм міжнародного права, а також стан
правової свідомості суб'єктів інформаційної діяльності й відносин,
пов'язаних з інформаційними ресурсами, функціонуванням інформаційних систем, створенням та застосуванням інформаційних
технологій, спрямованих на забезпечення безпечного задоволення
інформаційних потреб громадян, їхніх організацій, держави та
суспільства загалом, адекватної реакції юридичної системи на
порушення встановлених законодавством норм, їх убезпечення в
межах забезпечення інформаційної безпеки»*. Комплексний характер інформаційного права пояснюється природою суспільних
відносин, що виникають у процесі обігу інформації та мають як
приватно-правову, так і публічно-правову сутність. Саме цей фактор обумовлює нерозривні взаємозв’язки досліджень інших галузей права (цивільного, кримінального, адміністративного тощо).
Для інтеграції множини наук, що мають соціогуманітарний
зміст, в одне системне утворення необхідна спільна «наукова
платформа», якою є інформація та відповідні ресурси.
Поряд із цим у сучасній науці доктринально виділяється науковий напрям «інформологія» – узагальнена назва наук про
інформацію. Термін «інформологія» походить від латинського
informatio – пояснення, виклад, тлумачення, поняття і грецького
λογοζ – слово, знання, вчення. Об’єктом дослідження інформології
є інформація. У наукознавстві розглядається теоретична та прикладна інформологія.
До прикладної інформології відносять:
– теорію інформації – information theory (застосування інформології до кібернетики);
– інформатику – informatics (застосування інформології до
комп'ютерної техніки та програмування);
*
Бєляков К.І. Інформатизація в Україні: проблеми організаційного, правового та
наукового забезпечення: монографія. Київ: КВІЦ, 2008. С. 144
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– теорію масової інформації (застосування інформології до
ЗМІ й журналістикознавства);
– інформаційні вимірювання мови (застосування інформології до лінгвістики);
– науково-технічну інформацію – scientific information (застосування інформології до науково-технічної літератури);
– представлення знань – knowledge science (застосування
інформології до теорії штучного інтелекту);
– інформаційні вимірювання в генетиці – bioinformatics
(застосування інформології до генетики);
– пошук інформації – information retrieval (застосування
інформології до документознавства, зокрема до бібліотекознавства, архівознавства, баз даних, у тому числі й Інтернет).
Виокремлюються також теоретичні напрями інформології:
– філософські напрями у вивченні інформації;
– історія інформаційного розвитку суспільства;
– методологічні основи інформології;
– інформаційна модель процесу керування;
– визначення інформації;
– аксіоми інформології;
– базові закони інформології;
– одиниці вимірювання кількості інформації;
– особливості класичної (імовірнісної) та некласичних концепцій інформології;
– загальні питання кодування інформації;
– повідомлення як носій інформації та будова повідомлення;
– загальні питання передачі інформації;
– носії інформації (загальні питання);
– загальні (фундаментальні) властивості інформації.
Наведений перелік розділів прикладної інформології є неповним і постійно розширюється*.

Партико З.В. Теорія масової інформації та комунікації. Львів: Афіша, 2008. 290 с.;
Partyko Z.V. The modern paradigm of information science: Informology // Automatic
documentation and mathematical linguistics. Translations of selected articles from nauchnotekhnicheskaia informatsiia. 2009. Vol. 43. № 6. P. 311–320.
*
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