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Конференція відбулася на кафедрі логіки філо-

софського факультету Київського національного 

уні верситету імені Тараса Шевченка 13—14 травня 

2010 року. Участь у ній взяли викладачі вищих на-

вчальних закладів України, Росії, Білорусі, Ні меч-

чини, Болгарії.

На пленарному засіданні було зроблено сім до-

повідей провідних викладачів та вчених України, 

Росії та Німеччини. Вони були присвячені викла-

данню логіки у Київському, Московському, Санкт-

Петербурзькому, Казанському університетах; досяг-

ненням Інституту філософії імені Г.С. Ско во роди 

На ціональної академії наук України та Київського 

національного університету імені Тараса Шевчен-

ка в галузі логіки наукового дослідження; пробле-

мам викладання логіки в Німеччині, зокрема в Бер-

лінському університеті імені Гумбольдта.

А. Конверський (доктор філософських наук, 

член-кореспондент НАН України, декан філософ-

ського факультету Київського національного уні-

верситету імені Тараса Шевченка) ознайомив учас-

ників конференції з науковими дослідженнями 

кафедри логіки Київського університету у XX сто-

річчі, проаналізував внесок у розвиток логічної ос-

віти та науки логіки кожного з викладачів, хто пра-

цював на кафедрі.

М. Попович (директор Інституту філософії іме ні 

Г.С. Сковороди НАН України), В. Маркін (за відувач 

кафедри логіки Московського державного універси-

тету імені М.В. Ломоносова), В. Кобзар (професор 
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кафедри логіки Санкт-Пе тер бур зького державного університету), В. Бажанов 

(завідувач ка федри філософії Ульянівського державного університету) про-

аналізували досягнення вчених у галузі логіки наукового дослідження, істо-

рію викладання логіки на філософських факультетах, а також підкреслили 

значущість логіки як ра ціональної складової сучасної культури.

У. Шефлер (приват-доцент Інституту філософії Берлінського універ-

си тету імені Гумбольдта) ознайомив учасників конференції з сучасним 

станом викладання логіки у Німеччині, зі змінами в її викладанні залежно 

від рівня освіти.

І. Хоменко (професор кафедри логіки Київського національного уні-

верситету імені Тараса Шевченка) схарактеризувала історію викладання 

ло гіки у Київському університеті в 1834—1917 роках. Дві останні доповіді 

бу ли супроводжені відеопрезентаціями.

На конференції працювали три секції: «Проблеми викладання логіки», 

«Проблеми викладання дисциплін логічного циклу», «Історія викладання 

логіки та дисциплін логічного циклу».

Робота секції «Проблеми викладання логіки» відбувалася у двох підсек-

ціях: «Проблеми викладання курсів та спецкурсів з логіки: загальні положен-

ня» та «Проблеми викладання логіки з урахуванням профілю спеціальності».

У доповідях, зроблених у першій підсекції, увагу було зосереджено на 

проблемі ефективності сучасної логічної освіти, а також на головному зав-

данні на найближчий час — технологічності навчання логіці, спрямованос-

ті будь-якого компонента логічної освіти на формування навичок ра-

ціонального мислення. Саме у цьому розумінні логічна освіта має стати 

практичною. Обговорювали такі питання:

— про організацію навчання логіці у контексті спеціалізації студентів 

за двома взаємодоповняльними підходами: за типами знання та за різно-

видами каналів комунікації;

— про переваги використання моделі інтерактивного навчання у ви-

кладанні логіки;

— про психологічні та власне логічні проблеми у викладанні стандарт-

ного курсу класичної логіки;

— про модель навчання логіці студентів нефілософських спеціальнос-

тей, зорієнтовану на її філософську профілізацію;

— про наявність/відсутність відповідності між загальноприйнятими 

логічними конструкціями у зв’язку з проблемою, наскільки навчання логі-

ці допомагає думати логічно;

— про необхідність перегляду (або щонайменше вточнення) теоретич-

них і соціальних функцій логіки та логіків у сучасному світі;

— про важливість відродження наукових логічних шкіл та долучення 

студентів до здійснюваної у них наукової діяльності;

— про місце логіки в сучасній юридичній освіті Євросоюзу та США.
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Обговорювали проблеми, пов’язані з викладанням деяких тем у загаль-

ному курсі логіки, викладанням логіки у теологічній освіті, співвідношенням 

формальної та неформальної логік у зв’язку з питанням новацій у навчанні.

На другій підсекції аналізували проблеми, пов’язані зі змістовним на-

повненням курсу логіки для студентів нефілософських спеціальностей за 

умови, коли на нього відведено малу кількість годин. У зв’язку з цим по-

рушували питання непідготовленості студентів до сприйняття загального 

курсу логіки, про неприпустимість перетворення логіки на дисципліну «на 

вибір», обговорювали проблеми вдосконалення методики викладання за-

гального курсу логіки, наголошуючи на необхідності зацікавлення студен-

тів. Доповідачі пропонували робити це:

— шляхом удосконалення викладання курсу логіки, враховуючи про-

філь майбутньої спеціальності;

— із звертанням у викладанні загального курсу логіки до ориґінальнос-

ті аристотелівської силогістики (у цьому контексті було розглянуто про-

блему онтологічних засад логіки);

— із застосуванням діаграмного методу навчання;

— зі складанням умов завдань, виходячи із реальних життєвих ситуацій;

— з наголосом на самостійній роботі студентів.

Вже традиційно на секції велику увагу приділяли питанням специфіки 

викладання логіки юристам.

На секції «Проблеми викладання дисциплін логічного циклу» допові-

дачі підкреслили перш за все прагматичну спрямованість дисциплін логіч-

ного циклу. Оскільки у своїй більшості курси критичного мислення, рито-

рики, теорії та практики арґументації, еристики мають авторський харак-

тер, викладачі обговорювали ті теми, які вони розглядають у зазначених 

курсах. Зокрема, це логіко-риторичні аспекти мислення про майбутнє, 

аналіз важливих семіотичних понять, семантичний аналіз і теорія мовлен-

нєвих актів, логічний аналіз конфлікту як тема курсу теорії арґументації.

У доповідях обговорювали такі питання:

— про застосування неориторики бельгійського логіка Х. Перельмана 

у практиці викладання теорії арґументації;

— про актуальність «риторично зорієнтованого» викладання дисци-

пліни «Зв’язки із громадськістю»;

— про концепцію курсу «Теорія і практика арґументації»;

— про розгляд елокуції у навчальному курсі риторики;

— про місце та роль елементів логічної прагматики у курсі «Теорія і 

практика арґументації»;

— про проблеми викладання теорії арґументації в юридичному вищо-

му навчальному закладі.

Окрему увагу було приділено питанням методичного характеру. Серед 

них: методичні аспекти викладання риторики як елокуції, сучасні іннова-
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ційні соціальні технології, які можна застосовувати у курсі викладання те-

орії арґументації, еристики та риторики, специфіка застосування логічних 

методів арґументації у журналістиці. На секції було репрезентовано прак-

тикум з еристики.

У виступах на секції «Історія викладання логіки та дисциплін логічно-

го циклу» звертали увагу на цікаві моменти, суттєві для викладання історії 

логіки. Зокрема, розглядали логічну та філософську освіту М. Васильєва, 

реформу логіки Ф. Брентано, деякі цікаві факти з історії логіки у контексті 

аналізу взаємозв’язку розвитку різноманітних наукових ідей та теорій, іс-

торію створення загального курсу сучасної логіки в СРСР та його зміст, 

місце логіки як навчальної дисципліни у системі вищої духовної освіти у 

першій половині XIX сторіччя у вітчизняному та європейському контексті. 

Окремо треба відзначити пропозицію розробки навчального курсу «Історія 

логіки в Україні» для студентів філософських факультетів, які обрали для 

себе спеціальність «логіка».

Конференція мала практичний характер. В її рамках відбулися майстер-

клас (кандидат філософських наук, доцент К. Михайлов (Москва), 

«Викладання логіки у XXI сторіччі: ідеологія, методологія та технологія», 

супроводжуваний відеопрезентацією) та презентація нових підручників і 

навчальних посібників з логіки та дисциплін логічного циклу (навчальний 

посібник А. Конверського «Логика традиционная и современная» і три 

підручники І. Хоменко: «Логіка: теорія та практика», «Логика. Теория и 

практика аргументации», «Логика: конспект лекций»).

Загалом досягненням конференції став обмін досвідом у викладанні кур-

сів логіки та дисциплін логічного циклу як студентам філософських спеціаль-

ностей, у тому числі майбутнім логікам-професіоналам, так і студентам ін-

ших гуманітарних факультетів, яким ці курси читають як загальноосвітні дис-

ципліни. На жаль, загальна тенденція сучасної вищої освіти у країнах 

ближнього та дального зарубіжжя полягає в тому, що зменшують кількість го-

дин, відведених на логіку та дисципліни логічного циклу. Повне вилучення 

таких курсів із навчальних планів вищих навчальних закладів навряд чи по-

зитивно відобразиться на майбутніх спеціалістах різних галузей діяльності.

Наприкінці особливо хотілося б відзначити активну і плідну роботу на 

конференції студентів філософського факультету, які спеціалізуються на 

кафедрі логіки Київського національного університету.
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