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термінованих. В сучасному формулюванні це — формальні системи, і їх 

можна застосовувати до будь-яких процесів емпіричної дійсності, які під-

даються дискретизації. Відомі застосування формальних систем в генетиці, 

економіці, психології та інших науках. Найвідомішим серед них є викорис-

тання в мовознавстві: тут формальні системи спеціального типу, що були 

названі граматиками, породили таку масу досліджень, що нині математич-

ну лінґвістику нерідко навіть не зовсім доречно ототожнюють із теорією 

граматик (тобто, зрештою, оголошують підрозділом логіки).

У названих галузях успіхи логічних методів і теорій поза сумнівом. З 

іншого боку, є й недопрацювання. Так, логічний інструментар вкрай скром-

но представлений у корпусі теорії дослідження операцій, а відтак, у такій 

комерційно привабливій галузі соціальної інженерії, як теорія прийняття 

рішень; а між тим, «найслабша» ланка в ланцюжку процесу дослідження 

операції — це експерти, виявлення позицій яких, порівняння і перевірка 

на несуперечливість цілком належить до області компетенції логіки. Брак 

активності в цій галузі — цілковито вина самих логіків.

Безмежне поле для логічних досліджень відкриває і психологія: коґні-

тивна психологія, психологія мотивації та психологія особистості містять 

достатньо проблем логічного характеру для того, щоб логіка могла посісти 

виняткове місце в корпусі математичної психології. На жаль, через причи-

ни позанаукового — по суті, ідеологічного — характеру між психологами та 

логіками досі практично немає наукових контактів.

Ярослав Шрамко: Практичне застосування логіки безпосередньо ви-

пливає з її предмета — скрізь, де виникає необхідність у доведенні наших 

висловлювань і у встановленні істини шляхом міркування, слід застосову-

вати тільки такі форми міркувань і доведень, які отримали логічне обґрун-

тування. Можна стверджувати, що логіка виконує практичну функцію ле-

ґітимізації міркувань, які можна здійснювати у будь-якій галузі знання. 

Соціальні імплікації логіки: чи вимагає логіка створення певного ідеалу 
комунікативної спільноти? Якщо так, то якого саме? Чи тяжіє логіка до пев-
них етичних поглядів? Якщо так, то до яких саме?

Володимир Навроцький: Здається, через особливості людської натури 

ідеальні людські спільноти взагалі неможливі.

Ярослав Шрамко: Я не вважаю, що стосовно цього логіка має якусь спе-

цифіку порівняно з іншими науками. Будь-яка справжня наука передбачає 

певний тип спілкування між науковцями, а також вимагає дотримання 

певних етичних норм, без яких існування науки як такої неможливе. На 

мій погляд, тип комунікативної спільноти і необхідний етичний кодекс є, 

по суті, однаковими для всіх наук, байдуже, чи йдеться про математику, 

хімію, філологію, філософію або логіку. 
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Ганна Поляк: Схоже, логіка сама по собі не містить жодних етичних 

імплікацій. Готовність до конвенції (для обговорення властивостей певної 

системи слід домовитись про її головні характеристики та поняття) і мак-

симальної повноти інформації (у випадку можливої неповноти інформації 

слід на це вказати) здаються не етичними, а суто інструментальними ви-

могами. Водночас здається, що осмислена фахова діяльність логіка потре-

бує певних настанов, як от точності і чесності у мисленні, але це, напевно, 

властиво (в ідеальному випадку) всім ученим і філософам. 

Ярослав Кохан: Як будь-яка нормальна (ідеологічно не заражена) нау-

ка, логіка є галуззю знання, а отже, є етично нейтральною, тому не несе і не 

проповідує ніяких ідеалів, цінностей чи етичних принципів та імперативів. 

Натомість, як і решта наук, логіка будується на основі обмеженого кола 

етичних принципів (інтелектуальна чесність) та реґулятивних ідей (істина 

у філософському смислі), які уможливлюють саме заняття наукою.

 Що є логікою сьогодні? Яким є її предмет? Чи є вона філософською дис-
ципліною, галуззю математики чи абсолютно самостійною наукою?

Володимир Навроцький: Залежно від того, до яких міркувань вона засто-

совується, логіка є інструментом і філософських досліджень, і математики.

Ярослав Кохан: До «математичної революції» у другій половині XIX сто-

річчя логіку вважали галуззю філософії. Математики зуміли зробити з неї 

розділ математики (щоправда, дуже особливий і не схожий на інші розді-

ли математичного знання), проте філософська проблематика нікуди не 

поділася з логічних досліджень. У подальшому до цього непомітно дода ла-

ся проблематика лінґвістична та психологічна (прагматика, логічний ана-

ліз мови тощо). В результаті логіка, по-перше, втратила предмет, а по-

друге — єдність корпусу фахівців. Нині логічні дослідження здійснюють 

математики, філософи, матлінґвісти, навіть кібернетики — і часто між ни-

ми вже немає ніяких наукових контактів. І ні в кого з них немає задовіль-

ної відповіді на питання, що ж є предметом логіки — настільки розрослася 

ця наука за рахунок принципово нових розділів, існування яких заздале-

гідь ніхто не міг би спрогнозувати і які не вписуються в жодні традиційні 

концепції того, чим є логіка.

Я пропоную вважати об’єктом і предметом логіки знання — в будь-яких 

його формах (тобто не обов’язково людське знання), але тільки у найза-

гальніших його властивостях. У цьому сенсі не одна лише логіка займаєть-

ся вивченням знання: прямо чи опосередковано ним займаються певні 

інші науки (деякі біологічні науки, кібернетика, психологія, мовознавство, 

соціологія), розділи філософії (теорія пізнання, аналітична філософія, фі-

лософська антропологія) і навіть інженерні дисципліни (інформатика). Я 

вважаю, що серед усіх цих дисциплін є єдина центральна, яка становить 
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для всіх інших — тією мірою, якою вони досліджують саме знання — одно-

часно основу і джерело технічного апарату; такою фундаментальною у 

вивченні знання дисиципліною мені видається саме логіка.

Ярослав Шрамко: За своїм предметом логіка сьогодні залишається тим 

самим, чим вона була за часів Аристотеля, — наукою про форми правиль-

них міркувань і доведень. Безперечно, вона є самостійною наукою, але ця 

самостійність має не абсолютний характер. У широкому розумінні найточ-

ніше буде сказати, що логіка є філософською дисципліною. 

Ваше визначення так званої неформальної логіки і як вона співвідносить-
ся з формальною логікою?

Ганна Поляк: Здається, що за словосполученням «неформальна логіка» 

стоять напівформалізовані (позбавлені формально-логічної точності) по-

будови, базовані на результатах «формальної логіки». 

Володимир Навроцький: До числа основних методів логіки належить ме-

тод формалізації. Із самої назви «неформальна логіка» випливає, що цей 

метод не є головним для цієї галузі знання, отже, вона не може називатися 

логікою в тому сенсі, у якому можна говорити про символічну логіку.

Ярослав Шрамко: Поняття неформальної логіки є типовим випадком 

contradictio in adjecto, оскільки логіка за самим своїм визначенням є фор-

мальною наукою, а саме наукою про форми міркувань. Зазвичай розмови 

про так звану «неформальну логіку» мають переважно декларативний ха-

рактер і нагадують аналогічні розмови про «діалектичну логіку», які були 

дуже поширені за радянських часів і демонстрували надзвичайно низьку 

продуктивну спроможність, коли доходило до конкретних наукових ре-

зультатів. 

Ярослав Кохан: Найправильніше було б трактувати неформальну логіку 

як аспект логіки взагалі і як тип досліджень, а не як окрему дисципліну чи 

розділ логіки, що іноді намагаються зробити. Справді, якщо певне явище 

не піддається формалізації, то строго встановити це можна лише матема-

тичними засобами, тобто дослідивши його в межах формальної логіки. Від-

так, ніякого особливого статусу неформальної логіки не може бути. В гар-

ній логічній статті формальні та неформальні аспекти мають бути присутні 

одночасно і мають гармонійно поєднуватися, щоб читачі, за влучним ви-

словом Шьонфілда, читали таку статтю, замість того, щоб лише зазирати в 

неї зі страхом або відразою.

Лінґвістичний, коґнітивний та динамічний «повороти» у логіці — що вони 
для вас означають?

Ярослав Кохан: Боюся, не розумію, про що йдеться... 

Ярослав Шрамко: Не думаю, що ми маємо достатні підстави для вио-

кремлення зазначених «поворотів». Тут доречніше говорити радше про 
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певні модні течії, які у той чи той період виходять на передній план, зо-

крема в логічних дослідженнях. Раптом починаються інтенсивні розмови 

про необхідність репрезентування в логіці, наприклад, динамічного ас-

пекту міркувань, а не просто доведення як сталого об’єкта, або про те, що 

логіка нібито має відображати коґнітивні процедури. Але такого роду мода 

є доволі плинною і дуже швидко минає, на відміну від дійсних поворо-

тів. На мій погляд, останній серйозний поворот у логіці був поворотом від 

традиційної до сучасної логіки, який відбувся на зламі XIX та XX сторіч. 

Володимир Навроцький: Насправді лінґвістичний і коґнітивний пово-

роти відбулися в аналітичній філософії. В логіці це, вочевидь, відгук логі-

ків на те, що відбулось у цій філософії та взагалі в теорії знання. Йдеться 

насамперед про логіку природної мови і про коґнітивну семантику, у якій 

до числа точок референції було включено коґнітивні стани. А «динаміч-

ний» поворот виявився у дослідженні формальними методами змін у мен-

тальних настановах, наприклад, змін переконань. Він демонструє, що логі-

ка є наука не тільки про форми мислення, а й про інваріанти в процесах 

опрацювання інформації. 

 Філософська логіка і теорія арґументації. Чи можливе логічне моделю-
вання арґументативних міркувань?

Ганна Поляк: Здається, що так. Логіки ігор, логіки дії, логіки з непо-

вною інформацією свідчать на підтвердження такої можливості. 

Ярослав Шрамко: Взагалі, можна побудувати логічну модель для мірку-

вань будь-якого типу, в тому числі і для арґументативних міркувань. 

Володимир Навроцький: Тією мірою, якою логіка досліджує знання, пе-

реконання, сумніви, виправдання тощо, вона природно звертається до при-

йомів арґументації.

Ярослав Кохан: На практиці таке моделювання провадиться з давніх ча-

сів. Однак слід чесно визнати, що ніяких певних результатів ми тут досі не 

маємо, а саме словосполучення «теорія арґументації» викликає у багатьох 

логіків скепсис, оскільки ніякої теорії в даній галузі поки не створено. На 

мою думку, причина такого стану речей криється як у недостатній розро-

бленості низки проблем семантики та синтаксису (необхідної для розумін-

ня природних людських міркувань), так і в тому, що явище арґументації 

насправді виходить далеко за межі компетенції логіки в царину психології. 

Коли відбувається арґументація, поряд із міркуваннями, її компонентами 

або сторонами завжди є (а) мотивація, (б) чуттєве відреаґування і (в) не-

символічні, образні коґнітивні процеси; також завжди присутні (г) не-

вербальні сиґнали, що як такі перебувають за межами семіотики. Сучасні 

логіки мають дуже розмите і викривлене уявлення про явища (а)—(г), а то 

й взагалі не знають про них нічого, тому як фахівці поки не здатні адек-
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ватно описувати арґументативні процеси. Для оволодіння потрібним ма-

теріалом слід серйозно взятися за вивчення загальної психології.

Яке, на ваш погляд, місце логіки в сучасній філософії і яку вона роль має 
відігравати у філософських дослідженнях і філософській освіті?

Володимир Навроцький: З огляду на історію становлення аналітичної 

філософії можна твердити, що логіка відіграє і відіграватиме істотну роль. 

На кшталт будь-якого іншого інструменту аналізу, вона посідає поважне 

місце у сучасній філософії.

Ярослав Кохан: Логіка безперечно є наукою, тому навряд чи може по-

сідати хоч якесь місце в корпусі філософії. Однак, досліджуючи знання і 

його можливості, логіка безпосередньо містить велику кількість філософ-

ськи значущих результатів, і при цьому результатів об’єктивних і строго 

встановлених, — тому кожен сучасний філософ, щоб не опинитися в по-

зиції войовничого невігласа, має отримати хоча б поверхове уявлен ня про 

основні розділи логіки та її найважливіші концепції й теореми. В наш час, 

коли велика кількість старих філософських проблем стали предме том 

логічного аналізу й дістали строге розв’язання, бути філософом і не цікави-

тися логічними результатами просто неможливо. 

Хоча слід зазначити, що логіка тут зовсім не є унікальною: те саме є 

справедливим стосовно цілого ряду інших наук, у першу чергу, для всіх роз-

ділів абстрактної математики, для кібернетики, фізики, космології, еволю-

ційної біології, палеонтології, генетики, фізіології та загальної психології, 

в рамках яких за останні півтора сторіччя коректно переформу льовано і 

розв’язано велику кількість старих філософських проблем. Це означає, що 

поріг входження в сучасну інтелектуальну сферу доволі в и сокий — і продо-

вжує зростати.

Ганна Поляк: На підставі огляду сучасних тенденцій у філософії, при-

наймні в англо-американській традиції, складається враження, що зна-

чення логіки серед інших філософських дисциплін (зокрема етики та епіс-

темології) в останні десятиріччя зростає. Йдеться насамперед про при-

кладне і методологічне значення, проте для вираження прикладних завдань 

необхідний і відповідний розвиток формального апарату. Мені здається, 

що з цієї точки зору ґрунтовна підготовка з логіки — це необхідна складова 

філософської освіти. 

Ярослав Шрамко: Мені здається, що у нашій філософії ми іноді стика-

ємося з певною недооцінкою важливості логіки для філософії. Між тим, 

для філософа логіка є майже єдиним ефективним засобом дослідження, а 

метод логічного аналізу — одним із небагатьох дійсно філософських ме-

тодів, які є в його розпорядженні. Тому нам слід намагатися підтримува ти 

певний рівень логічних досліджень на кафедрах філософії і логічної освіти 
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на філософських факультетах. Переконаний, що без цієї важливої скла-

дової важко сподіватися на вихід вітчизняної філософської традиції на рі-

вень сучасної світової філософії. 

Логіка: що на порядку денному?
Володимир Навроцький: Розширення сфери її прикладань.

Ярослав Кохан: Це дуже суб’єктивне питання: не будучи фахівцем сві-

тового рівня, важко претендувати на прогнозування та визначення пер-

спективності тих чи інших напрямків дослідження. Якщо ж не побоятися 

бути суб’єктивним, то в синтаксисі особисто мені видаються дуже перспек-

тивними категорний підхід і спроби створити теорію числень. У семантиці 

і основах логіки хотілося б повернення до розробки зовсім занедбаного се-

мантичного трикутника, а у прикладній логіці — відходу у прагматиці від 

морально застарілих філософських концепцій і повороту до математичної 

психології, яку нам (як мені видається) ще належить створити як окрему 

дисципліну.

Також дуже хочеться інтеґрації різних розділів логіки в єдину дисци-

пліну, зокрема, повернення в її лоно теорії обчислюваності, котру давно 

вважають окремою наукою, що явно не виправдано. Хотілося б, щоб різні 

групи фахівців-логіків — математики, філософи, матлінґвісти, інформати-

ки — усвідомили, що працюють в одній і тій самій галузі знання, і розпо-

чали співпрацю між собою.

Із зовнішніх зв’язків логіки з іншими дисциплінами найбільш пер-

спективними і просто практично необхідними видаються її зв’язки із пси-

хологією; контакти між логіками та психологами наразі просто відсутні, 

тому їх слід було б якнайшвидше започаткувати.

Андрій Васильченко 

РОЗДУМИ ПРО ЕТОС ЛОГІКИ
Нотатки до круглого столу 

Віктор Малахов у книзі «Право бути собою» заува-

жив, що всебічно оцінити значення певного філософського світогляду 

можна лише з огляду на його етос. Щоб відповісти на питання про суть 

марксизму чи кантіанства, вчення Декарта чи Ніцше, треба простежити 

етичні імплікації, тобто знайти відповідь на питання: що означає бути при-

хильником цих філософських шкіл у повсякденному житті? До яких етич-

них принципів, способу життя або повсякденних практик спонукає чи 

зобов’язує та чи та філософія? 

Чи коректно ставити питання про етичні імплікації логіки? Можуть за-

перечити, що логіка як дисципліна не є світоглядом, отже, не може мати 

єдиного послідовного етосу. Так, це правда, але лише тією мірою, якою ло-
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гіка є шкільною дисципліною. Проте для тих, хто займається логікою про-

фесійно, це насамперед певна інтелектуальна практика, мистецтво, май-

стерність, τε'χνη. І, як кожна людська практика, вона сприяє формуванню 

певних чеснот. Ці чесноти, як водиться, стають для акторів етичними орі-

єнтирами і набувають, можна сказати, евдемонічного сенсу. Фактично це 

означає, що конститутивні для логіки як інтелектуальної практики чесноти 

отримують життєвий смисл для тих, хто може їх пра ктикувати, в інших, 

крім суто професійної, сферах жит тя. По над те, вони можуть формувати 

світогляд, адже йдеться про чесноти інтелектуальні. 

Отже, спробуємо віднайти центральні для логіки чесноти. Вочевидь, 

одна з них — це здатність до споглядання ейдосів: здатність осягати та 

аналізувати типові для логіки ідеальні об’єкти, наприклад умовиводи, до-

ведення, судження, а також окремішні об’єкти, на властивостях яких зре-

штою базовані критерії валідності доведень та чинники істиннос ті су-

джень. Зі здатністю до споглядання ейдосів світоглядно пов’язана тради-

ція споглядального містицизму, що сягає сивої давнини. Спогля дальний 

містицизм був притаманний піфагорійцям, платонікам, каба лістам, астро-

логам усіх часів. Звичайно, цей світогляд у чистому вигляді притаманний 

не стільки сучасним академічним логікам, скільки давнім ученим синте-

тичного типу, які поєднували інтерес до зоряного неба з пошуками філо-

софського каменю. Проте навряд чи можна заперечувати той факт, що тра-

диція споглядального містицизму, одна з наскрізних інте лектуальних течій 

європейської культури, і сьогодні залишається як в Єв ропі, так і за її меж-

ами потужним мотиваційним чинником занять логікою та чистою мате-

матикою. Пропоненти споглядального містицизму у теології тяжіють до 

монізму, їх приваблює актуальна нескінченність, а їхні логіко-філософські 

та математичні ідеї мають синтетичний характер. Таким був Ґеорґ Кантор 

у XIX, а Курт Ґедель — у XX сторіччі: їх надихала можливі сть споглядан-

ня Абсолюту. 

Прибічники етичної парадигми, яку можна назвати онтологічною 

стри маністю, мають світогляд, певною мірою протилежний до спогля-

дального містицизму. Вони бачать універсум не як єдність, а як множин-

ність: світ їхніх смислів складено з атомів — «цеглин», як слова складені з 

літер, а речення — із слів. Серед прибічників онтологічної стриманості 

багато хто відкидає актуальну нескінченність або сумнівається в ній. 

Парадигма онтологічної стриманості історично пов’язана із скеп ти-

цизмом та емпіризмом. У ній ґрунтована друга чеснота логіки — точ ність та 

обережність у висловленні та судженні. Онтологічну стриманість явно про-

стежуємо у Бертрана Расела — як у його аналітичному атомізмі, так і в епіс-

темології. У російській школі математичного конструктивізму ця па радигма 

набуває своїх граничних форм. Про скандальні репліки конст руктивістів 
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на конференціях розповідають багато історій. В. Успенський у «Працях з 

не-математики» згадує, як на лекції Л. Бассалиго, присвяченій «швидкому 

перетворенню» Фур’є, А. Марков, почувши словосполучення «комплексні 

числа», спитав: «Що таке комплексне число?». Лектор відповів, що це чис-

ло виду a + bi. «А що таке a та b?» — запитав А. Марков. «Це дійсні числа», — 

відповів лектор. «А що таке дійсне число?» Лектор відповів, що дійсні чис-

ла слід тлумачити у звичайному розумінні. Тоді А. Мар ков заявив, що 

оскільки звичайне розуміння дійсних чисел позбавлене сенсу, то лекцію 

продовжувати не можна. Такі випадки виглядають як навмис не провоку-

вання скандалу, але світоглядно позиція конструктивістів дуже послідовна: 

все, що виходить за межі алгоритмічно визначених конструкцій, позбавле-

но будь-якого сенсу. 

Історії про конструктивістів підводять нас до цікавої етичної дилеми, 

яка є типовою не лише для логічних дискусій, а й узагалі для людського 

спілкування. Розбіжність між конструктивістами та математичними реа-

лістами (власне прибічниками класичної математики) пов’язана насам-

перед не з відмінним набором валідних схем умовиводу, як це може зда-

ватися. Світоглядний вододіл проходить на рівні не логіки, а онтології. 

Особливість позиції конструктивістів полягає в тому, що вони не визна ють 

ірраціональні дійсні числа, тобто відмовляються прийняти до своєї онто-

логії математики будь-які інтенційні об’єкти, якщо їх не можна об числити 

алгоритмічно. Звернімо увагу на те, що не лише логіки чи математики у 

дискусіях апелюють до інтенційних об’єктів, щодо онтологічного статусу 

чи сутнісних властивостей яких різні учасники спілкування можуть мати 

різні погляди. Так, я можу вірити зовсім не в тих богів чи героїв, в яких ві-

рить мій співбесідник, або не вірити в жодних. Крім того, кожна людина, 

свідомо чи несвідомо, має у собі багато «внутрішніх об’єктів» — симулякрів 

або фантазмів, які зумовлені її власним досвідом і на які спрямовані її осо-

бисті страхи, почуття, прагнення, сподівання. За нагоди ми залюбки про-

ектуємо ці особисті ірраціональні утворення на навколиш ній світ, і тому 

вони здатні суттєво впливати на перебіг наших думок і дій. Але що мій 

внутрішній об’єкт для іншого?! Його онтологічний статус, незаперечний 

для мене, небезпідставно викликає у моїх співбесідників не менший сум-

нів, ніж ірраціональні числа класичної математики — у конструктивістів. 

Етичну дилему, з якою ми тут стикаємося, можна сформулювати так: 

якою мірою я маю право вимагати онтологічної стриманості від іншого? 

Зо к рема, якщо онтологія мого співбесідника базована на ілюзіях, то чи 

му шу я неодмінно нав’язувати йому свою? Або: чи має інший право на 

ілюзію?

Складність позиції «логіка» (ширше — людини, яка більше за інших 

переймається дотриманням точності у судженнях) полягає в тому, що, з 
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одного боку, він краще за інших помічає онтологічні ілюзії та розуміє їх-

ню природу. З іншого боку, якщо він надто наполягатиме на ілюзорності 

онтологій інших, він ризикує залишитися поза дискурсом, як конструк-

тивісти залишаються поза межами класичної математики, і тим самим 

утратити будь-яку можливість порозумітися з іншими. 

Звичайно, в межах об’єктивістських дискурсів, таких, скажімо, як 

природничонауковий за його класичної доби, прибічнику онтологічної 

стриманості часто доводиться наполягати на своєму заради відстоювання 

істини. Проте чим далі ми від об’єктивістського дискурсу і чим ближче до 

дискурсу власне гуманітарного, до діалогу (міжконфесійного, міждисци-

плінарного або психотерапевтичного), тим більше мета розуміння іншо-

го заступає мету з’ясування об’єктивної істини. А тому монологічна на по-

легливість у діалозі стає недоречною; важливості набуває, навпаки, толе-

рантність до інших онтологій. Таким чином, видається, що необхідність 

участі логіків у загальногуманітарному дискурсі, у діалозі висуває на пер-

ший план ще одну чесноту — онтологічну толерантність. Якщо ми хоче мо 

краще зрозуміти інших, ми маємо визнати за ними право на ірраціона ль-

ність, на ілюзію. Зауважу, що вимога онтологічної толерантності в такому її 

тлумаченні виходить за межі відомого методологічного «принципу мило-

сердя», згідно з яким ми мусимо тлумачити твердження співбесідника ра-

ціонально і так, щоб максимізувати згоду. 

Сучасну логіку дедалі частіше застосовують не нормативно, а дескрип-

тивно: нас дедалі більше цікавить не те, як має відбуватися дискусія, а те, 

чому вона фактично відбувається так, а не інакше; не те, як уникну ти по-

милок, а те, хтось припускається помилок, характерних саме для нього. 

Згідно з Аристотелем, звільнення від ілюзій — це один з канонів трагедії: 

воно відкриває шлях до відмови від помилок, усвідом лення свого призна-

чення і пізнання волі богів. Але цей розвиток люди ни, що веде до катар-

сису, навряд чи може бути безболісним. Людям важко позбутися своїх ілю-

зій, а тому звільнення від примар розуму не можна прискорити чи нав’язати. 

Якщо згадати, що предметом логіки як філо софської дисципліни зрештою 

є людина, то можна зрозуміти, чому сучасному логіку потрібні всі три роз-

глянуті «логічні чесноти». Будь-які судження та умовисновки набувають 

повноти своїх смислів лише у контексті предметного світу та людського іс-

нування. Збагнути ці смисли можна хіба що через неспішне споглядання та 

роздумливу бесіду. Якщо при цьому ми будемо ставитися до своїх ідей з 

онтологічною стриманістю, а до думок інших — з онтологічною толерант-

ністю, то зможемо, незважаючи на поспішність нинішніх часів, усе ж спо-

діватися на наближення до істини, на аристотелівський катарсис. 
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Андрій Васильченко — кандидат філософських наук, доктор філософії Манчес терського 

університету. Старший науковий співробітник відділу логіки та методології науки Ін-

ституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, старший викладач кафедри філософії і 

релігієзнавства Національного університету «Києво-Могилянська академія». Сфера нау-

кових інтересів — логіка, формальна онтологія, аналітична метафізика.

Ярослав Кохан — кандидат філософських наук, молодший науковий співробітник відділу 

логіки та методології науки Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. Сфера 

наукових інтересів — логіка.

Володимир Навроцький — кандидат філософських наук, старший науковий співробіт ник 

відділу логіки та методології науки Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН Украї ни. 

Сфера наукових інтересів — логічна семантика, аналітична соціальна філософія.

Ганна Поляк — аспірантка Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. Сфера 

наукових інтересів – логіка.

Ярослав Шрамко — доктор філософських наук, професор. Завідувач кафедри філософії 

Криворізького державного педагогічного університету. Сфера наукових інтересів — логіка, 

аналітична філософія. 
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ЛОГІЧНІ СТУДІЇ У КИЄВІ 
(XIX — початок XX сторіччя)

Ірина 
Хоменко

Історичний ракурс 

Актуальним завданням для логічної науки в Україні 

є дослідження історії розвитку логічної думки, зо-

крема історії викладання логіки у вищих навчаль-

них закладах.

Викладання логіки в Україні має давню істо рію 

і розпочинається ще наприкінці XVI сторіччя. Са-

ме тоді на українських землях під впливом За хід-

ної Європи починають з’являтися перші вищі на-

в чальні заклади — академії. 1576 року в Острозі 

ук раїнський маґнат та київський воєвода, князь 

Кос тянтин-Василь Острозький засновує Острозь-

ку слов’яно-греко-латинську академію, а 1594 ро-

ку відкривається Замостська (або Замойська — на 

честь Яна Замойського) академія, проголошена 

бул лою папи Климента VIII.

Освітні програми академій будували за зраз-

ком європейської системи навчання і охоплювали 

сім так званих вільних наук, які поділяли на три-

віум (гра матика, риторика, логіка) та квадривіум 

(ари фметика, геометрія, музика та астрономія). 

Осо бли ву увагу приділяли тривіуму. Навчальні кур-

си з логіки, які іноді називали діалектикою, буду-

вали за про грамами тогочасних європейських уні-

верситетів.

Проте киян серед вихованців Острозької та 

За мойської академій майже не було. Ті, хто мали 

кошт, відправляли своїх дітей на навчання до пре-

стижних університетів Західної Європи. Тільки у 

ХVII сторіччі Київ отримує свій вищий навчаль-
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ний зак лад — славетну Академію Петра Могили, яка розпочинає свою 

діяльність як Братська школа (1615—1632), згодом після об’єднання з 

Лаврською гімназією стає колеґією — спочатку Києво-Братською, а потім 

Києво-Могилянською, а з 1701 року — академією. Період найбільшого 

розквіту академії припадає на кінець ХVII — першу половину ХVIIІ сто-

річчя. Викладання логіки тут проводили за зразком єзуїтських колеґій Ре-

чі Посполитої. Серед викладачів були славетні Інокентій Гізель, Стефан 

Яворський, Теофан Прокопович та ін.

Ось як романтично розпочинав свій курс логіки Стефан Яворський у 

Києво-Могилянській академії: «Відкриваю для вас, найстаранніші атле-

ти, не так олімпійські ігри, як лабіринт Аристотеля, що переважає лабіринт 

Дедала. Тут що не питання, то пастка, яка чатує на вас на широких шляхах. 

І вам не доведеться користуватися м’язами ніг, але чутливим рухом розу му 

та міркування, аби досягти найбільшої та бажаної насолоди, слави, ви-

слухавши дворічний курс… Перед нами великі шляхи, котрі необхідно буде 

перейти, уподібнюючись навіть до блукаючих зірок. Хай не лякають вас 

у цьому винограднику логічні троянди, оточені стількома шипами, нехай 

вони будуть стимулом та відганяють своїми жалами безтурботність» [Явор-

ський, 1992: с. 42].

На жаль, після відкриття 1755 року Московського університету значен-

ня Києво-Могилянської академії знизилося, й 1817 року її було закрито.

На початку ХІХ сторіччя на Лівобережній та Слобідський Україні 1805 

року відкривається університет у Харкові 1, 1817 року — Рішельєвський лі-

цей (Одеса), реформований потім у Новоросійський університет. Коштом 

графа Безбородька в Ніжині 1820 року створюється ліцей вищих наук (піз-

ніше Ніжинський історико-філологічний інститут графа Безбородька).

Водночас Правобережна Україна після закриття Києво-Могилянської 

академії залишається взагалі без вищого навчального закладу. Тільки 1819 

року відкривається Київська духовна академія (КДА) 2, яка стає третьою ду-

ховною академією в Російській імперії після Санкт-Петербурзької (з 1809 

року) та Московської (з 1814 року). У Києві академію планували відкрити 

ще 1816 року, проте це не вдалося зробити через брак наукових кадрів. 

Замість КДА впродовж двох років працювала духовна семінарія, головним 

завданням якої була підготовка кадрів для нового навчального закладу.

1 Ректором університету став російський філософ, логік, автор одного з перших в Росії 

підручників з логіки І. Рижський, професор філософії Петербурзького гірничого кор-

пусу, лекції якого слухав В. Каразін, засновник Харківського університету, перебува-

ючи в Петербурзі. Першим професором філософії був запрошений німецький філо-

соф І. Шад, який також свого часу видав підручник з логіки.
2 Грунтовний аналіз філософського спадку Київської духовної академії був проведений 

у працях Н. Мозгової [Мозгова, 2004; Мозгова, 2005].
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Досить швидко Київська духовна академія стає одним з центрів кла-

сичної академічної освіти в Україні. Вона успішно працювала близько ста 

років, і була закрита вже за часів радянської влади 1920 року.

Вступити до академії було досить складно. Бажаючі складали вступні 

іспити. Серед них була і логіка. Спочатку до академії приймали тільки ви-

пускників українських семінарій. Але з 40-х років ХІХ сторіччя її двері були 

відкриті і для росіян, сербів, болгар, греків.

Інтерес до логіки у викладачів КДА, на мій погляд, був зумовлений 

тим, що ця наука займала гідне місце в системі філософських дисциплін, 

які викладали в академії.

Повний академічний курс тут тривав чотири роки та складався з двох 

дворічних етапів: нижнього та вищого 3. Логіка увіходила до циклу філо-

софських дисциплін, її викладали на нижньому відділенні, на першому 

році навчання разом з історією стародавньої філософії та психологією. 

Другий рік навчання включав інші дисципліни філософського циклу: іс-

торію нової філософії, метафізику та моральну філософію.

Логічну проблематику у ХІХ — на початку ХХ сторіччя розробляли та-

кі випускники та професори КДА, як Іван Михайлович Скворцов, Василь 

Миколайович Карпов, Йосип Григорович Міхневич, Орест Маркович Но-

вицький, Сільвестр Сільвестрович Гогоцький, Памфіл Данилович Юр-

кевич, Петро Іванович Ліницький. Деякі з них викладали логіку не тільки 

в КДА, а й в інших навчальних закладах, зокрема у київському Університеті 

Св. Володимира.

Хоча Київська духовна академія відігравала значну роль у підготовці 

кадрів з вищою освітою, проте вона була духовним навчальним закладом. 

Це зумовлювало головне завдання для всіх студентів КДА — ґрунтовне ви-

вчення релігії для досягнення духовної вченості.

У зв’язку з цим нагальною проблемою стає відкриття на Правобереж-

ній Україні світського вищого навчального закладу, де могли б навчатися 

студенти за різними спеціальностями. Тільки через п’ятнадцять років після 

відкриття КДА у Києві з’являється такий заклад.

8 листопада 1833 року було повідомлено про волю імператора відкрити 

новий університет у Києві у складі філософського та юридичного факуль-

тетів з відкриттям у подальшому медичного факультету. Цього ж року був 

3 «Щотижневий розклад занять студентів мав такий вигляд. Нижнє відділення: Святе 

Письмо — 2 години; філософія — 10 годин, загальна словесність — 6 годин, цивільна 

історія, або математика (за вибором студента) — 8 годин, грецька мова — 4 години, 

гебрейська — 2 години, одна з нових мов (німецька або французька) — 2 години. На 

вищому відділенні: Святе Письмо — 2 години, богослов’я — 12 годин, церковна сло-

весність — 6 годин, церковна історія — 6 годин, грецька мова — 4 години, гебрей-

ська — 2 години, одна з нових мов — 2 години» [Мозгова, 2004: с. 25].


