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Наукова спадкоємність – це майже 
неодмінна умова формування науко
вого лідера на сучасному етапі роз
витку науки. Вона висловлює «...не
розривність усього пізнання дійсності 
як внутрішньо єдиного процесу зміни 
ідей, теорій, понять, принципів, мето
дів наукового дослідження і т.д., і кож
на більш висока ступінь у розвитку 
науки виникає на основі попереднього 
ступеня з утриманням усього цінного, 
що було накопичено раніше, на попе
редніх рівнях» [6].  

У великій науковій школі часто є 
кілька напрямів спадкоємності. Вче
ні при вивченні розвитку наукового 
знання зазвичай звертають увагу на 
те, що кожен новий результат в науці 
виникає на основі попередніх знань. 
Такий зв’язок між попередніми та су
часними знаннями має накопичуваль
ну форму, при якій нове знання вияв
ляється продовженням і розширенням 
попереднього.  

Не зачіпаючи глибинні структури 
розвитку науки, все зводиться до чис
то кількісного накопичення нових іс
тин. Інакше кажучи, процес наукового 
розвитку представляється у вигляді 
кількісного зростання достовірних 
знань, що не супроводжується якісни
ми змінами в системі пізнання.  

Багато вчених вказують на те, 
що  наука не має розвитку без зв’язку 
із знаннями, напрацьованими їх попе
редниками. Новації виникають як від
творення старих методів дослідження 
в сучасних умовах. Проте новий час 

і потреби диктують відходження від 
старих методів. У зв’язку з цим вини
кає другий напрям і його проблеми, 
для вирішення яких висуваються нові 
ідеї, що не зачіпають традиційно пере
вірені знання [10].  

Справній науковій школі властива 
внутрішня самодисципліна, порядок, 
щоденна праця і, звичайно, тради
ції. При безперервній дослідницькій 
роботі накопичуються нові факти, 
спостереження, йде аналіз і синтез, 
відбуваються малі і великі відкриття. 
У такій співпраці може бути одне або 
декілька наукових напрямів, що роз
виваються паралельно [5, 10].  

Стару наукову ідею починають 
знову розвивати інші вчені, виникає 
нова школа, але вже не на порожньо
му місці, а з використанням того, чого 
досягла попередня. Фундаментальні 
ідеї зберігаються як базис наступних 
досліджень [5, 10].  

При виборі об’єктів дослідження 
і виведення законів, що зв’язують яви
ща, вчений виходить з існуючих в дану 
епоху, раніше встановлених законо
мірностей. Нерідко використовуються 
ідеї, висловлені простими працівни
ками науки. І в цьому теж є спадко
ємність. Як зазначав Д.І. Менделєєв, 
«справжні відкриття робляться ро
ботою не одного розуму, а зусиллям 
маси діячів, з яких іноді один є тільки 
виразник того, що належить багатьом, 
що є плід сукупної роботи думки».

Процес спадкоємності в науці може 
бути виражений в термінах «тради
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ція» − те, що давно відомо, і «новація» − 
що виникло в ході наукового пошуку 
і  ідей. Це два одночасно протилежних 
і пов’язаних процеси розвитку науки – 
новації виникають із традицій [6].  

Традиції в науці (від лат. traditio – 
передача) – механізм накопичення, 
збереження і трансляції наукового 
досвіду, специфічних норм і цінностей 
науки, зразків постановки і рішення 
проблем. Поняття «традиції» − знання, 
накопичені вченимипопередниками, 
що передаються наступним поколін
ням і зберігаються в конкретних нау
кових спільнотах, школах, напрямах, 
окремих науках і дисциплінах.  

Це поняття було запозичене з соці
ології науки, історії та теорії культури 
і соціальної антропології. Починаю
чи з 1960х років воно застосовується 
до структурних одиниць наукового 
знання, які отримують назву як влас
не «традиції» (С. Тулмін, Л. Лаудан, 
П. Фейєрабенд), так і «школи», «пара
дигми» (Т. Кун), «теми» (Дж. Холтон), 
«дослідницькі програми» (І. Лака
тос), «соціальні образності» (Д. Блур), 
«неявне знання» (М. Полані) [7].

Безліч і багатство традицій дає на
ступним поколінням дослідників мож
ливість вибору. Традиції можуть бути 
як позитивними, так і негативними, 
але обидва випадки є важливими для 
подальшої дослідницької роботи [6].

Новація (від лат. novatio – оновлен
ня, зміна) – це дещо нове, що щойно 
увійшло у вжиток, нововведення (Су
часна енциклопедія). Приклад нова
цій  – наукові відкриття, фундамен
тальні концепції та ідеї, такі як теорія 
відносності, квантова механіка, синер
гетика тощо.  

Формулюючи нові наукові ідеї, мож
на послатися на опис даного процесу 
А. Ейнштейном і Л.  Інфельдом  [12]: 
«Ми повинні перевіряти старі ідеї, 
старі теорії, хоча вони і належать ми
нулому, бо це єдиний засіб зрозуміти 
значущість нових ідей і межі їх спра
ведливості».  

Є вчені, які розглядають науко
вотехнічні революції як виникнення 
абсолютно нових, фундаментальних 
теорій, ідей, незважаючи на зв’язок 
з  традиціями. При такому міркуванні 

виникає різке протиставлення науко
вого новаторства традиціям, револю
ційних змін еволюційним.  

Однак існує безліч інших думок про 
ставлення нової і старої теорії в науці. 
Узагальнене відображення в  принци
пі відповідності традиції та інновації 
вперше було сформульовано Нільсом 
Бором. Мова йдеться про те, що зміна 
однієї наукової теорії іншою виявляє не 
тільки відмінності, але спадкоємність 
між ними. Наприклад, в співвідношен
ні «класична механіка – квантова ме
ханіка». Ще в 1917 році А. Ейнштейн 
говорив, що «найкраща доля будьякої 
теорії полягає в тому, щоб вказувати 
шлях створення нової, більш загаль
ної теорії, в рамках якої вона сама за
лишається граничним випадком». При 
цьому нова теорія дозволяє оцінити 
старі поняття з більш глибокої точки 
зору [11].  

Одним із головних аспектів послі
довного розвитку науки є необхідність 
поширення істинних ідей за рамки 
того, на чому вони випробувані. Спеці
ально це підкреслював американський 
фізиктеоретик, основоположник 
інноваційного напряму «нанотехно
логії» Р. Фейнман [9]: «Ми просто зо
бов’язані, ми змушені поширювати все 
те, що ми вже знаємо, на якомога ши
рші області, за межі вже осягнутого... 
Це  єдиний шлях прогресу. Хоча цей 
шлях неясний, тільки на ньому наука 
виявляється плідною».  

В історії філософії був прийнятий 
діалектичний підхід Гегеля [4] до спад
коємності, вказуючи на закон «запе
речення заперечення», згідно з яким  
«...старе не зникає повністю, деякі його 
елементи зберігаються в новому, і ці 
збережені елементи складають основу 
подальшого розвитку».

Е.А. Баллер [3] відносив спадко
ємність до філософської категорії:  
«...спадкоємність – об’єктивна реаль
ність, вона означає зв’язок всіх етапів 
розвитку знань і, виходячи зі своєї 
сутності, зберігає окремі елементи. 
Пов’язуючи сьогодення, минуле і май
бутнє, спадкоємність забезпечує стій
ку цілісність».

Про спадкоємність в медичній нау
ці нерідко говорив М.М. Амосов [2]: 
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«...представники медичної науки 
завжди приділяли значну увагу 
традиціям і спадкоємності в нау
ці. Усе найкраще, що було в доре
волюційній діяльності земських 
лікарів і передових представни
ків російської медичної науки, 
в  «знятому» вигляді присутнє 
в  арсеналі радянської охорони 
здоров’я і  радянської медичної 
науки». Ґрунтуючись на цьому по
стулаті, М. Амосов створив свою 
наукову школу кардіохірургії, яка 
славилася по всьому СРСР і дале
ко за кордоном.   

Важливим моментом у роз
витку традицій і наукової спад
коємності є підтримка держави 
і  розуміння суспільства. Б.В. Ра
ушенбах  [8] підкреслював, що 
«..в уряді іноді кажуть: «Ви розу
мієте, що у нас зараз перехідний 
період, але він закінчиться, і ми 
тоді будемо щедро фінансувати 
науку і культуру». О. Акулик [1], 
підкреслюючи те, що спадкоєм
ність у науці визначається безліч
чю факторів, писав: «...найперше 
значення мають потужна дер
жавна підтримка, зацікавленість 
держави і суспільства, попит на
укових знань, тривалий історич
ний період розвитку, кумулятив
ний (накопичувальний) принцип 
розвитку і, безумовно, наявність 
яскравих особистостей і науко
вих лідерів, здатних організувати, 
мобілізувати та повести за собою 
молодих пошукачів та дати очі
куваний науковий і практичний 
ефект». 

У літературі зустрічаються чо
тири принципи спадкоємності, 
застосовні також і до процесу 
навчання [13].  

1. Спадкоємність, будучи одні
єю з умов розвитку природи, 
суспільства, характеризуєть
ся як процес розвитку взає
мопов’язаних об’єктів.  

2. Спадкоємність як філософ
ська категорія представляє 
інтерес у розгляді взає
мозв’язків спадкоємності 
і  узагальнення, спадкоєм
ності та міжпредметних 
зв’язків, спадкоємності та 
системності понять.  

3. Кількісний і якісний роз
виток знань пов’язаний 
з  їх наступністю і узагаль
ненням, аналізом рівня 
наявних знань, умінням 
використовувати різні ди
дактичні методи.  

4. Принцип спадкоємності ви
конує методологічну функ
цію в педагогічних і  дидак
тичних дослідженнях.

Відзначається, що спадкоєм
ність у науці відображає розвиток, 
а спадкоємність у навчанні слід 
розглядати з точки зору зворотного 
зв’язку – оволодіння учнями і сту
дентами знаннями відбувається 
за «спіралеподібною» схемою.  

Підсумувавши, можна сказа
ти, що кожен крок розвитку на
уки зумовлюється попереднім 
етапом, і кожен її наступний крок 
закономірно і безперервно пов’я
заний із попереднім. Наука по
стійно рухається, запозичуючи 
досягнення попередньої епохи. 
Однак це не просто пасивне пе
ренесення традицій та ідей в нову 
еру, а включення в себе моментів 
критичного аналізу і творчого 
перетворення. Спадкоємність яв
ляє собою єдність двох напрямів: 

успадкування та критичної твор
чої переробки. Тільки осмислюю
чи і підлаштовуючи під нові умови 
та потреби знання попередників, 
вченийдослідник може розвива
ти науку, зберігаючи і примножу
ючи істинні знання, гіпотези, тео
рії, долаючи помилки [6].
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