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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].
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затверджений статут і штати, а 15 липня 1834 року був проголошений пу-

блічний акт про відкриття Університету у Києві. Він отримав ім’я Св. 

Во ло димира на «знак особливого заступництва і в пам’ять великого про-

світ ника». Імператорський Університет Св. Володимира стає сьомим уні-

верситетом Російської імперії після Санкт-Петербурзького, Московського, 

Дерптського, Віленського, Казанського та Харківського університетів.

Першим факультетом у новоствореному університеті був філософ-

ський. 1835 року відкривають юридичний факультет, а 1841 року — медич-

ний. Навчання на філософському та юридичному факультетах тривало чо-

тири роки, на медичному — п’ять.

За уставом 1842 року філософський факультет складався з Першого 

(історико-філологічного) та Другого (фізико-математичного) відділень. 

До складу Першого відділення увіходили кафедри філософії, грецької 

словесності та стародавності, римської словесності та стародавності, ро-

сійської словесності та історії російської літератури, історії та літератури 

слов’янських говірок, всезагальної історії, політичної економіки та ста-

тистики. До складу Другого відділення — кафедри чистої математики, при-

кладної математики, астрономії, фізики та фізичної географії, хімії, міне-

ралогії та геогнозії, ботаніки, зоології, архітектури, технології, сільського 

господарства та лісівництва [Устав и штат, 1842].

Кафедра філософії в Університеті Св. Володимира була загальноунівер-

ситетською. За перші два роки навчання студенти всіх факультетів слухали 

лекції з логіки та психології, а за два останніх студенти Першого та Другого 

відділень філософського факультету та юридичного факультету слу хали 

лекції з історії філософії та моральної філософії з природним правом.

Кафедру філософії за рекомендацією ректора Київської духовної ака-

демії, архієпископа Інокентія (Івана Олексійовича Борисова) очолив Орест 

Маркович Новицький 4, який і став її першим професором. Упродовж 16 ро-

ків разом з історією філософії, психологією, моральною філософією з при-

родним правом, педагогікою він викладав студентам Університету Св. Во-

лодимира і курс логіки. Професор М. Владимирський-Буданов згадував: 

«Прослухавши у нього (Ор. Новицького. — І. Х.) курс психології та логіки 

в перші два роки університетського курсу, ми непомітно відчули себе зда-

тними розуміти філософські теорії і розмірковувати про абстрактні пред-

мети з логічною послідовністю… Багато чого нам явилося в іншому світлі і 

в науці, і в житті» [Владимирский-Буданов, 1884: с. 117].

У вересні 1850 року було заборонено викладання філософії та закрито 

кафедри філософії в усіх університетах Російської імперії. Треба зазначити, 

4 Ор. Новицький посідав кафедру філософії до 1850 року, неодноразово призначаючись 

деканом Першого відділення філософського факультету або виконуючи його обов’язки 

(1840—1841, 1844, 1845—1849).
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що логіка як навчальна дисципліна тоді не постраждала. Викладання фі-

лософії у світських навчальних закладах було обмежено двома дисциплі-

нами. Це були саме логіка та психологія. Але читати ці предмети могли 

тільки професори богослов’я. Програму з логіки для російських універси-

тетів Святий Синод доручив розробити всім духовним академіям, які іс-

нували на той час. Врешті-решт була прийнята програма, запропонована 

Московською академією. Викладачі університетів повинні були взяти її 

за взірець [Дело, 1850—1851].

Водночас у духовних академіях на противагу світським навчальним 

закладам кафедри філософії не були закриті. В усіх академіях, зокрема і в 

Київській духовній академії, викладачі продовжували викладати філосо-

фію, логіку, психологію за своїми власними програмами.

У зв’язку з наведеним вище курс логіки в Університеті Св. Володимира 

з 1850 року починає читати І. Скворцов — ординарний професор Київської 

духовної академії, який з 1834 року посідає також посаду професора і в 

Університеті Св. Володимира по кафедрі богослов’я, церковної історії та 

канонічного права. В архівах зберігся до нашого часу унікальний доку-

мент. Це письмова згода І. Скворцова на пропозицію ректора Університе-

ту Св. Володимира Р. Таутфеттера читати студентам, крім богослов’я, ще й 

навчальні курси з логіки та психології [Обозрение, 1885].

І. Скворцов продовжував викладати логіку до кінця 50-х років ХІХ сто-

річчя. Можна припустити, що після нього цей курс перейшов до Назарія 

Антоновича Фаворова — професора, доктора богословських наук, оскіль ки 

саме він з 1859 року обіймав посаду професора богослов’я, логіки та психо-

логії в Київському університеті Св. Володимира. Проте ніяких докумен-

тальних свідчень, які б підтримали це припущення, авторка не знайшла.

З 1876 по 1887 рік в Університеті Св. Володимира працював Олексій 

Олександрович Козлов, спочатку як приват-доцент, а потім як екстраорди-

нарний та ординарний професор. У переліку філософських дисциплін, які 

викладали в університеті у першому півріччі 1885—1886 навчального року, 

знаходимо, що саме він читав лекції з логіки (теорія індукції, теорія дове-

день і теорія наукової системи) для студентів історико-філологічного фа-

культету. Як посібник для вивчення логіки він рекомендував підручник з 

логіки Х. Зігварта.

Наприкінці ХІХ — на початку ХХ сторіччя навчальний план істори ко-

філологічного факультету Університету Св. Володимира складали предме-

ти, які поділяли на обов’язкові та головні; обов’язкові та додат ко ві; пред-

мети обов’язкові та додаткові залежно від обраної додаткової спе ціальності. 

Логіка разом з історією давньої, середньовічної та нової фі ло софії, психо-

логією, педагогікою, естетикою, Платоном та Аристотелем уві ходила до бло-

ку обов’язкових та головних дисциплін, її читали три години на тиждень.
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У той час в університеті починає діяти так звана «предметна» система 

навчання, яка приходить на зміну «курсовій». При курсовій системі послідов-

ність навчальних курсів та предметів, які слухали та складали студенти, була 

жорстко визначена навчальним планом. При предметній системі відмовля-

ються від суворо реґламентованої послідовності у слуханні та здаванні курсів 

навчального плану. Все, що потребувалося за планом вивчити, прослухати та 

здати, студент повинен був виконати. Проте послідовність виконання могла 

в певних межах варіювати за бажанням та вибором самого студента.

Так, наприклад, логіку у 1907—1908 навчальному році можна було про-

слухати як на першому курсі, так і на другому або четвертому курсах у вес-

няних семестрах [Общие учебные планы, 1907]. В архівах збереглася про-

грама з логіки, за якою навчалися студенти в Імператорському Університеті 

Святого Володимира 1911 року. Для того, щоб склалося загальне уявлення 

про курс логіки, який читали в університеті на початку ХХ сторіччя, наве-

демо її текст повністю.

«Логіка. Її визначення та поділ. Історичне пояснення терміна.

Загальний нарис розвитку логічних вчень.

Пізнавальна діяльність. Її елементи та умови.

Уявлення. Його психологічне утворювання та логічне значення.

Поняття. Психологія та метафізика поняття. Історичне пояснення тер-

міна. Зміст та обсяг поняття, взаємовідносини між ними. Поділ понять за 

змістом, обсягом, відношенням між собою. Історичний нарис вчення про 

категорії. Головні логічні правила щодо відношень між поняттями.

Визначення та поділ. Їхня психологія. Найголовніші логічні правила 

щодо них. Помилки при визначенні та поділі. Різновиди поділу. Історичний 

нарис вчення про обидва прийоми.

Судження. Його психологічна, граматична та логічна природа. Еле мен-

ти судження. Терміни судження. Поділ суджень. Історичний нарис вчен ня 

про судження.

Логічні закони думки та їхні формули. Історичний нарис вчення про ці 

закони.

Умовивід. Його роди та види. Психологічна природа суджень. Пе ре тво-

рення та протиставлення; чотири випадки кожного з них; спосіб доведення 

для всіх випадків. Історичні відомості про безпосередні умовиводи.

Умовиводи опосередковані. Дедукція або силогістика. Головна аксіома 

силогізму. Його елементи. Розрізнення силогізмів за характером засновків. 

Силогістичні фіґури та модуси. Загальні та спеціальні правила щодо сило-

гізмів. Силогізми умовні та розділові. Помилки при силогістиці. Вчення 

Аристотеля та Міля про силогізм.

Індукція. Засоби індуктивного узагальнення. Його головна аксіома. 

Чо тири індуктивних прийоми. Помилки при індукції.
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Аналогія. Її різновиди та значення. Історичні відомості про неї.

Гіпотези та доведення. Їхнє відношення до умовиводів. Історичні ві-

домості про них.

Загальні поняття про систему та методи її побудови. Аналіз та синтез. 

По яснення цих термінів з їхньої історії» [Генеза філософських студій, 2009: 

с. 213].

Серед викладачів, які читали курс логіки в Університеті Св. Володимира 

наприкінці ХІХ — на початку ХХ сторіччя, були Георгій Іванович Челпанов, 

Павло Васильович Тихомиров і Василь Васильович Зеньковський.

Точно відомо, що Г. Челпанов викладав логіку в університеті з 1892 по 

1907 рік. Можна припустити, що після його від’їзду до Москви курс логіки 

переходить до П. Тихомирова, який займав посаду приват-доцента кафед ри 

філософії університету з 1907 по 1917 рік. Так, у переліку філософських та 

бо гословських дисциплін, які викладали в Імператорському Університеті 

Св. Володимира в осінньому семестрі 1910 року, знаходимо відомості, що 

логіку як обов’язковий предмет три години на тиждень читатиме приват-

доцент П. Тихомиров [Университетские известия, 1910: с. 4]. Як посібники 

з логіки він рекомендував студентам підручники В. Мінто [Минто, 1886], 

Т. Ліппса [Липпс, 1902], Х. Зігварта [Зигварт, 1908] та О. Введенського [Вве-

денский, 1909].

Крім П. Тихомирова, на початку ХХ сторіччя на кафедрі філософії пра-

цював В. Зеньковський, про якого відомо, що він читав в Університеті Св. 

Во лодимира логіку після курсу психології і паралельно з курсом історії філо-

софії у весняному семестрі першого року навчання. Залишилися спогади 

В. Асмуса про курс логіки В. Зеньковського, який він слухав 1915 року, буду-

чи студентом Київського університету. Він пише: «У другому семестрі пер-

шого курсу Зеньковський читав логіку. Так само, як і психологію, логіку він 

читав не стільки як формально-логічну дисципліну, скільки як курс філо-

софський. Велику увагу приділяв у теорії поняття поглядам Гусерля… Взагалі 

у вченні про поняття були досить сильними, як і треба було очі кувати від 

гусерліанця, моменти платонічного ідеалізму. В теорії умовиводу в класифі-

кації умовиводів Зеньковський пропаґував ідеї класифікації умовиводів ро-

сійського логіка ХІХ сторіччя М. Каринського, якого саме як логіка він ста-

вив надзвичайно високо, закликаючи нас до найуважнішого вивчення його 

логічних поглядів. Тільки «за Каринським» він проводив аналіз умовиводів. 

Цей бік логічного курсу Зеньковського був надзвичайно змістовний, хоча 

оцінити його у повному обсязі ми у той час були неспроможні.

«Технічним» боком теорії силогізму Зеньковський цікавився мало і при 

викладанні відповідних теорій навіть бував іноді не зовсім точним. Коли 

йому траплялося зрідка заплутатися у викладенні відповідних теорем і пра-

вил, він ніяковів та густо червонів, але ми не звертали на це уваги, оскільки 
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ставилися до його курсу добре — зважаючи на його логічний зміст, який 

нас захопив і який ми високо оцінили» [Асмус, 1990: с. 93].

Викладачі Київської духовної академії, так само як і Університету 

Св. Володимира, були інтелектуальною елітою Києва ХІХ — початку ХХ сто-

річчя. Серед згаданих у статті персоналій можна виокремити ті, які зро-

били значний внесок у розвиток логіки як науки та навчальної дисципліни. 

Питання, які цікавили філософів, знаходилися в рамках західноєвропей-

ської філософії та логіки того часу. Серед них головними були такі. Як 

реформувати логіку? Як визначити її предмет? Чи можна логіку вважати 

тільки формальною наукою? Які взаємозв’язки існують між логікою та 

психологією? Чи можна вважати психологію підґрунтям логіки? Яким є 

ме тодологічне значення логіки?

Розв’язуючи ці питання, вони розробили ориґінальні логічні концеп-

ції. Їхній науковий доробок сьогодні цікавий не тільки з точки зору історії 

логіки, але й з точки зору сучасних тенденцій розвитку логічного знання.

На жаль, не всі з київських професорів мали видані праці. Про їхні по-

гляди сьогодні можна дізнатися, тільки дослідивши рукописи, що залиши-

лися після них. При цьому деякі рукописи не є авторськими. Це конспекти 

студентів, які були присутні на їхніх заняттях.

Спробуємо розглянути ці персоналії більш докладно. Це становить 

інтерес хоча б тому, що деякі з них (як і їхні логічні концепції) впродовж 

тривалого часу були забуті. Як з’ясувалося з моїх численних особистих 

контактів, їхні імена і досі невідомі науковцям з країн як близького, так і 

далекого зарубіжжя.

Іван Михайлович Скворцов (1795—1863) — ординарний професор фі-

лософських наук, доктор богослов’я, протоієрей. Понад 30 років викладав 

у Київській духовній академії і майже 25 років читав лекції в Університеті 

Св. Володимира, зокрема і лекції з логіки. На жаль, він не залишив друко-

ваних праць з логіки. Ознайомитися з його доробком в цій царині можна 

лише за конспектом його лекцій з логіки, прочитаних 1837 року і записа-

них студентом Х курсу КДА Андрієм Монастирьовим [Сборник фило-

софских статей, 1834—1840].

Василь Миколайович Карпов (1798—1867) — випускник та викладач 

філософських дисциплін у КДА, з часом ординарний професор Санкт-

Петербурзької академії. Серед його логічних творів на першому місці — 

підручник «Систематичний виклад логіки» (1856) [Карпов, 1856], який 

був визнаний найкращим підручником з логіки Російської імперії і який 

автор особисто подарував імператорові Олександру ІІ. На жаль, київський 

період у житті філософа займає невеликий відрізок часу з 1821 по 1833 рік. 

З них викладацькою діяльністю в академії він займався з 1829 по 1833 рік. 

Спочатку як бакалавр французької мови, після отримання ступеня маґі-
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стра богослов’я, а з 1831 року — як бакалавр філософських наук. 1833 року 

він від’їжджає до Санкт-Петербурзької духовної академії, з якою і була 

пов’язана вся його подальша діяльність.

Йосип Григорович Міхневич (1809—1885) — випускник та екстраор-

динарний професор Київської духовної академії. У подальшому працював 

на посаді професора Рішельєвського ліцею в Одесі, де впродовж двадцяти 

років читав усі філософські дисципліни, зокрема і курс логіки. Логічні по-

гляди Й. Міхневича викладені у його праці «Досвід поступового розвитку 

головних дій мислення як керівництво для початкового викладання ло-

гіки» [Михневич, 1847].

Орест Маркович Новицький (1806—1884) — маґістр богослов’я та сло-

весних наук, екстраординарний професор Київської духовної академії, а з 

1834 року — перший ординарний професор філософії і декан Першого від-

ділення філософського факультету Університету Св. Володимира. Відомі 

кілька його логічних праць. 1841 року виходить друком його «Керівництво 

до логіки» [Новицкий, 1842], яке не є ориґінальною працею, оскільки бу-

ло перекладом російською мовою відомого посібника К. Фішера. 1844 ро-

ку виходить друком його «Стисле керівництво до логіки з попереднім на-

рисом психології» [Новицкий, 1844], де автор, виходячи зі свого досвіду 

ви кладання в Університеті Св. Володимира, наполягає на створенні об’єд-

наного курсу логіки та психології для студентів університету. За його дум-

кою, перш ніж викладати студентам закони мислення, їм потрібно засвої-

ти, що таке мислення взагалі і якими здатностями душі воно виробляється. 

У подальшому це керівництво стало навчальним посібником для київських 

гімназій з ухвалою Міністерства народної освіти. Крім того, проблеми ло-

гіки Ор. Новицький розглядав у невеликому рукописі «Дещо про логіку з 

лекцій О. М. Новицького» [Новицкий, 1834—1840].

Сильвестр Сильвестрович Гогоцький (1813—1889) — ще один пред став-

ник київської академічно-університетської філософії, випускник, а потім 

ординарний професор філософії Київської духовної академії. 1845 року 

був прийнятий кандидатом Першого відділення філософського факуль-

тету Університету Св. Володимира. З 1848 року — маґістр філософії, доцент 

кафедри філософії університету та екстраординарний професор КДА. 

1850 року затверджується ординарним професором по класу філософських 

наук та у науковому ступені доктора філософії та стародавньої філології. 

Проте із закриттям кафедр філософії в університетах Російської імперії 

він був вимушений перейти на кафедру педагогіки і тільки 1869 року отри-

мав дозвіл читати курси філософії. У 1862—1863 роках був деканом 

історико-філологічного факультету. До переходу на кафедру педагогіки 

С. Гогоцький читав в Університеті Св. Володимира курс логіки. Логічні 

погляди С. Гогоцького викладені в його «Філософському лексиконі», який 
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був першою в Росії чотиритомною філософською енциклопедією [Гого-

цкий, 1857—1873].

Памфіл Данилович Юркевич (1826—1874) — професор Київської духо-

вної академії, а потім Московського університету. Він залишив велику ру-

кописну спадщину з логіки. Серед його рукописів: «Програма та читання з 

логіки» [Философские лекции и записки, 1863: № 13], «Читання з логіки (у 

скороченому вигляді)» [Философские лекции и записки, 1863: № 14], 

«Логічні дослідження Транделенбурга у скороченому вигляді» [Философ-

ские лекции и записки, 1863: № 15], «Лекції з логіки» [Философские лек-

ции и записки, 1863: № 16], «Нотатки з приводу читання логіки Зігварта» 

[Философские лекции и записки, 1863: № 17], «З логіки» (літографічні лек-

ції) [Философские лекции и записки, 1863: № 18].

Петро Іванович Ліницький (1839—1906) — заслужений ординарний 

про фесор Київської духовної академії по кафедрі логіки та метафізики, 

доктор богослов’я. Серед виданих його праць «Логічні дослідження Ру-

дольфа Тран деленбурга, переклад Корша» (1868) [Линицкий, 1868], «Ло-

гічні дослідження Ф. Ібервега, Х. Ульрица, Р. Зайделя, Л. Рабуса, Й. Хоппе» 

[Ли ни цкий, 1871], «Про форми та закони мислення» (1895) [Линицкий, 

1895] та ін  ші. Також до нашого часу збереглися рукописні лекції з логіки 

П. Лі ниць ко го. Вони були прочитані студентам XLV курсу КДА у 1889—

1890 нав чаль ному році і записані студентом П.Кудрявцевим [Линицкий, 

1889—1890].

Георгій Іванович Челпанов (1862—1936) приїздить до Києва 1892 року і 

посідає кафедру філософії в Університеті Св. Володимира, де починає 

читати лекції з логіки, психології та вступу до філософії. Крім того, у 

1900—1906 роках він викладав логіку та психологію в Першій Київській 

гімназії, де тоді навчалися М. Булгаков та К. Паустовський. 1907 року по-

вертається до Москви, де стає професором Московського університету. 

Логічні погляди Г. Челпанова викладені у славетному підручнику з логіки, 

який до 1917 року витримав вісім перевидань [Челпанов, 1915].

Цікавим є те, що кожний із згаданих вище представників акаде міч-

но-університетської філософії розробив авторську концепцію логіки. 

Об’єд нувало їх лише те, що кожний так чи так намагався розв’язати про-

блему реформування логіки як науки.

Так, І. Скворцов у своїй концепції об’єднує власне логіку (теорію мис-

лення), яка вивчає форми мислення: поняття, судження, умовивід; логіку 

розуму (теорію пізнання), яка складається з аналітики почуттів, аналітики 

розсудку і аналітики розуму; та методологію, або вчення про спо соби за-

стосування законів і форм мислення в процесі пізнання. При цьому пси-

хологію він вважав пропедевтикою логіки розуму, а власне ло гіка, за його 

думкою, з цією наукою ніяких зв’язків не має.
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На противагу І. Скворцову, В. Карпов вважав, що підґрунтям логіки 

може бути тільки психологія. Для нього логіка показує, яких форм може 

набувати наше мислення відповідно до намагань сил душі. Отже, В. Кар-

пов стояв на позиціях психологізму в логіці. Але його психологізм має не 

ем піричний, а умоглядний характер.

Й. Міхневич запропонував своє бачення логіки. Для нього логіка — це 

основа граматики, а граматика — це доповнення до логіки.

Ор. Новицький, визначаючи логіку, звертає увагу вже не тільки на 

процеси мислення, а й на процеси пізнання. Для нього логіка — це філо-

софія мислення взагалі, яка дає підґрунтя іншим наукам, вивчаючи вну-

трішню матерію мислення, на якому тримаються всі наші знання. Для то-

го, щоб вивчити закони мислення, треба дізнатися про дії душі, які вивчає 

психологія. Тільки, на противагу І. Скворцову і В. Карпову, Ор. Новицького 

вже цікавила не умоглядна, а емпірична психологія. На його думку, логіка, 

так само як етика та естетика, є її продовженням.

Найпростішим способом реформував логіку С. Гогоцький. Для нього 

головним було повернення до Аристотеля.

Ближче за всіх підійшов до сучасного витлумачення логіки як науки 

П. Юркевич. Для нього предметом логіки є формальні істини, які стосу-

ються правильності міркувань, а не їхнього змісту.

П. Ліницький вважав логіку філософською наукою. Вона — ні частина 

психології, ні словесна наука, а тільки царина філософії, головна пропе-

девтична дисципліна. При цьому логіка — це не тільки формальна наука. 

Вона — наука про пізнання загалом.

Для Г. Челпанова мета пізнання полягає у досягненні істини за до-

помоги мислення. Логіка є наукою, яка показує, як повинно відбуватися 

мислення, щоб була досягнута істина. Те мислення, завдяки якому люди-

на отримує істину, він називає правильним мисленням. Таким чином, ло-

гіка, згідно з Г. Челпановим, це наука про закони правильного мислення, 

або наука про закони, яким підпорядковується правильне мислення.

Він чітко відрізняє логіку від психології. Мислення можна розгляда ти з 

двох точок зору: як процес, закони якого досліджують, і як певний за сіб до-

сягнення істини. Першу точку зору треба віднести до психології, другу — до 

логіки. Саме це і зумовлює різницю між ними. Психологія — нау ка описова, 

вона пояснює, як перебігають розумові процеси. Логіка — наука норматив-

на, вона розглядає норми та закони, яким підпорядковується мислення.

Таким чином, можна констатувати, що у ХІХ — на початку ХХ сто річ чя 

у Києві на базі Київської духовної академії та Університету Св. Во лодимира 

активно розробляли логічну проблематику. Викладачами ка федр філософії 

були розроблені ориґінальні логічні концепції, що стали засадовими для 

навчальних курсів, які читали студентам цих вищих навчальних закладів.
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Проте треба зазначити, що виявити якісь традиції чи підходи, навколо 

яких можна було б об’єднати представників київської академічної та універ-

ситетської філософії ХІХ — початку ХХ сторіччя, практично немож ливо 

через авторський підхід кожного з них до формування власної концепції.
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