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Найважливіше завдання цивілізації —
навчити людину мислити.
Т. Едісон (1847—1931),

американський вчений та винахідник

Історію становлення людського суспільства та пізнавальних здібностей 
кожної людини, спеціаліста будь-якого фаху у наш час неможливо зрозумі-
ти без дослідження поступального характеру та синкретичності розвитку 
нашого мислення, його основних форм і закономірностей, оволодіння 
вміннями їх використання у практичній діяльності людства.

Витоки правильного мислення цілком справедливо вбачають ще у до-
сягненнях стародавньої світової філософії, яка заклала теоретичні під-
валини цивілізаційної культури. Двома найвидатнішими історичними по-
діями загальнокультурного штибу вважають непересічні здобутки старо-
китайської та старогрецької філософії. Так, старокитайська філософія в 
особі Конфуція (першого вчителя китайського народу) відкрила соціаль  -
ний інститут школи, систему освіти як засобу оволодіння людиною прави-
лами мислення — чеснотами мудрості. Свідченням цього є відомий вислів, 
що вчитися і не міркувати — даремно витрачати час, а міркувати і не вчи-
тися — згубно.

Другою історичною подією такого плану стало формування фундатора-
ми старогрецької філософії логіки як науки послідовного (логічного) мис-
лення, можливого завдяки використанню logosa — слова, мови — вміння 
користуватися ними у пізнанні навколишнього світу, порозуміння між 
людьми у процесі своєї практичної діяльності.

Спільним результатом цих відкриттів було формування взаємопов’я-
заних логічних питань: “Що?”, “Як?”, “Чому?” — основних дороговказів 
всього подальшого об’єктивного пізнання, наукового, медичного зокрема. 
Логічними формами пошуку істинних відповідей на вказані питання стали 
логічні поняття, судження та умовиводи — структурні елементи змісту 
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логіки. Важливе підгрунтя для формування цих логічних форм та їх законо-
мірного зв’язку створила історична практика лікарювання, яка завжди 
сповідувала ефективні лікарські технології на основі аргументовано-визна-
ченої етіології. Останнім часом сучасна наука виділила специфіку таких 
форм мислення, як художнє, науково-логічне та філософське. У своїй єд-
ності вони притаманні будь-якій людині, однак набувають якісної специ-
фіки завдяки професійній спеціалізації фахівця, тобто породжуються по-
требами соціальної практики. Але важливо підкреслити у цій єдності форм 
мислення одну логічну закономірність — зв’язок логіки з філософією. 
Недаремно логіка вважається одним із обов’язкових розділів філософії, 
елементом гуманітарної освіти. На цій підставі вона визнається норматив-
ною (або вибірковою) дисципліною і у вітчизняній вищій медичній школі. 
Зв’язок між ними розкривається тим, що шукаючи причини певного явища 
(захворювання, наприклад), логіка ставить філософське питання про гене-
тичний характер розвитку цього явища. Філософське “Чому?”, таким чином, 
збуджує наше мислення на всіх рівнях його функціонування.

Пропонований навчальний посібник ґрунтується на методичному до-
свіді викладання формальної логіки студентам нашого університету. По-
сібник відповідає сучасним вимогам гуманітарної освіти, враховує профіль 
вищих медичних навчальних закладів. Виклад головних логічних законо-
мірностей автор поєднує з проблемами сучасної медицини та охорони 
здоров’я.

Сподіваюся, що під час вивчення предмета логіки запропоновані мето-
дичні поради допоможуть студентам сформувати загальну культуру клініч-
ного мислення, стати фахівцями охорони здоров’я та медицини, соціальна 
відповідальність яких у наш час незмірно зросла.
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Логіка є анатомія мислення.
Дж. Локк

Майже 30 століть логіка як галузь філософського знання служила зро-
станню інтелектуальної могутності людського розуму, позаяк була породже-
на соціальною потребою сформувати і визначити закономірності людсько-
го мислення та навчити людей ними користуватися. Мисленнєвий потен-
ціал логіки охопив усі минулі століття та історичні центри людської цивілі-
зації — від Стародавньої Індії та Китаю через Стародавню Грецію та 
Середньовічну Європу сягнув до Америки. Християнство та іслам не могли 
протиставити логіці свої перешкоди та заборони і прагнули пристосувати 
її принципи до зміцнення схоластики.

Саме від середньовіччя йде незмінна традиція обов’язкового вивчення 
логіки в гімназіях та університетах. Викладання логіки мало такий самий 
статус і в Київському університеті святого Володимира, зокрема на медич-
ному факультеті. Цей курс читали відомі професори того часу: О. Новиць-
кий, В. Зеньковський та інші.

Однак у колишньому Радянському Союзі доля цієї галузі гуманітарного 
знання значною мірою була трагічною. Після жовтневого перевороту логі-
ку виключили з переліку навчальних дисциплін (чи тому, що належала до 
елементів “буржуазної” освіти, чи тому, що стала не потрібна в умовах 
тоталітарної політичної системи). Лише після закінчення Другої світової 
війни у 1947 р. у Москві було вперше видано підручник “Логіка”. Його 
автор — відомий професор Московського університету, В.Ф. Асмус у 1919 р. 
закінчив Київський університет. Цю дисципліну почали викладати лише на 
філософських факультетах деяких університетів, а в медичних інститутах 
її не вивчали до розпаду СРСР.

Здобуття політичної незалежності пострадянськими державами дало 
змогу повернути логіку до навчальних планів вищої школи і медичних 
ВНЗ зокрема. Ми все більше переконуємося у тому, що сучасним кваліфі-
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кованим лікарем не можна стати без оволодіння культурою мислення, 
навичками логічного аналізу, побудови істинних умовиводів, логічної 
аргументації.

Особливої актуальності набуває ця теза у зв’язку із упровадженням у 
практичну охорону здоров’я принципів доказової медицини й організа-
ційних реформ, спрямованих на підвищення ефективності соціальної 
медицини.

Кафедра філософії національного медичного університету ім. О.О. Бого-
мольця накопичила певний педагогічний досвід викладання формальної 
логіки, в тому числі з урахуванням вимог Болонської декларації. Але обсяг 
навчальної літератури (підручників та посібників), у якій би логічні про-
блеми теоретичного, методологічного та практичного характеру розгляда-
лися з професійних, лікарських позицій, тобто з урахуванням профілю 
підготовки фахівців лікарської спеціальності, украй обмежений. Зрозуміло, 
що це є істотним недоліком сучасної педагогічної практики для засвоєння 
студентами фундаментальних положень традиційної, формальної логіки. 
Сподіваємось, що пропонований посібник з логіки для студентів — май-
бутніх лікарів буде сприяти подоланню цього педагогічного пробілу.

Недоречно оминути увагою також фактор негативного суб’єк тив ного 
розуміння предмета та соціально-інтелектуальної функції логіки певними 
студентами. Так, дехто з них стверджує, що загальновизнаної всіма людьми 
та суспільством логіки не може бути, у кожного вона своя. А, отже, вивча-
ти логіку — даремна справа. Інша річ — медицина, а точніше засвоєні лі-
карські навички, які потребують від лікаря лише механічного виконання, а 
не інтелектуального напруження.

Помилковість такої позиції полягає у підміні дійсно логічної поведінки 
людини-спеціаліста поведінкою живої істоти (також людини), яка базуєть-
ся на відомих поведінкових реакціях (інстинктах і безумовних рефлексах). 
Нерідко люди (корупціонери, авторитети злочинного світу, невігласи, чес-
толюбці або патологічно самозакохані) уподібнюються примітивним живим 
істотам. У них нерозвинене соціальне почуття відповідальності за суспіль-
ство, його поступальний розвиток на основі інтелекту та моралі, тобто 
найсуттєвіших людських якостей. Справжня логіка виступає у такому ви-
падку носієм всього попереднього культурного й інтелектуального досвіду 
людства, того світового розуму, частиною якого має бути кожна освічена, 
соціально активна особистість.

Знання випробуваних логічних форм та законів мислення не дається 
від народження і не досягається на основі індивідуального практичного 
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досвіду чи технології “спроб і помилок”, того, що у народі називають 
“вчитися на своїх помилках”. Адже іноді така “плата” є надзвичайно за-
високою.

Як стверджував відомий римський філософ і теоретик риторики Марк 
Ціцерон, який жив у I ст. до н. е.: “Для людини вченої та освіченої жити — 
означає мислити”. Але до цієї думки слід додати: не просто мислити, а 
мислити логічно правильно, тобто змістовно, послідовно та доказово, бо 
без цього неможливо досягти бажаного та гуманного результату.

Під час цілеспрямованого вивчення логіки важливо, щоб студенти не 
лише засвоїли її теоретичні положення, а й здобули навички та сталі вмін-
ня застосовувати логічні закони, прийоми й операції у сфері лікарської 
практики, навчилися аналізувати явища та процеси у своїй професійній 
діяльності, пов’язані з політичною, економічною, правовою суспільною 
практикою, використовувати логіку наукового дослідження, логіку при-
йняття рішень, логіку спілкування в усіх її формах, досвід ведення дискусій 
і суперечок.

Вивчення логіки допоможе студентам зрозуміти, що вона є раціональною 
основою навчального процесу, а всі її теми та проблеми безпосередньо 
стосуються навчальної практики. Як граматика вчить правильно писати 
рідною мовою, так і логіка вчить правильно мислити. Виклад самої логіки 
також є взірцем для послідовно-логічного викладання галузей медичної 
науки. Про це писав ще у ХІ ст. візантійський філософ і логік Михайло 
Псел, так визначаючи логіку: “Логіка — це мистецтво мистецтв та наука 
наук, яка вказує шлях до початку усіх методів”.

У посібнику розглядаються конкретні методичні питання ефективності 
вивчення логіки відповідно до вимог Болонської декларації, зокрема мож-
ливості проблемного методу оволодіння гуманітарним (логічним) знанням. 
У додатках подаються найбільш загальні методичні поради для викладачів 
та студентів.

Наші мудрі попередники, видатні вчені, наголошували на тому, що 
логіка сприяє не лише розширенню кругозору, а є також мудрістю, неод-
мінним фактором розвитку думки. Давайте ж дотримуватися девізу відо-
мого французького вченого та філософа Блеза Паскаля: “Будемо вчитися 
добре мислити”.
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Ðîçä³ë 1. ËÎÃ²ÊÀ ßÊ ÃÓÌÀÍ²ÒÀÐÍÀ 
ÍÀÓÊÀ. ²ÑÒÎÐ²ß, ÏÐÅÄÌÅÒ ² ÔÓÍÊÖ²¯

1.1. Âèçíà÷åííÿ ëîã³êè ÿê íàóêè

Логіка як наука має багатовікову історію. Її джерела потрібно шука-
ти в певних закономірностях об’єктивного світу та способах їх пізнання 
(відображення) людиною з метою практичного використання. Тому саме 
поняття (слово) “логіка” — неоднозначне. Виділяють два значення цього 
терміна залежно від об’єкта відображення:

об’єктивне — а) як закономірність виникнення, існування та розвитку 
речей і явищ об’єктивного світу і б) як здатність людини відображати нав-
колишній світ за допомогою органів чуття і мислення (з певним ступенем 
адекватності);

суб’єктивне — в) як характер нашого мислення, його послідовність, 
несуперечливість та обґрунтованість, що дозволяє прийти до істини (іс-
тинного знання); г) як спеціальна навчальна дисципліна, вивчення якої є 
умовою забезпечення ефективності нашого мислення та пізнання за його 
допомогою.

Таке подвійне значення має і грецьке слово logos, яке перекладається 
українською мовою як багатозначне. Як прояв об’єктивного логос харак-
теризує існування, розвиток та об’єктивні закономірності світобудови, а 
саме впорядкованості, взаємозв’язку та залежності, тобто закону буття. 
Таким був спочатку теологічний аспект логосу як прояву розуму та до-
сконалості Бога або тлумачення вогню в філософії стародавнього Герак-
літа. Його називали також “божественним розумом”, “Святим Духом” — у 
христи янстві, “універсальною доцільністю” або єдиним законом, за яким 
побудована природа та людська доля. У наш час така традиція розуміння 
логосу збереглася у виразах “логіка речей (подій, історії)”.

Як прояв суб’єктивного логос тлумачиться ширше, виходячи із форм 
мисленнєвого відображення людиною згаданих об’єктивних закономір-
ностей. У нього вкладають широкий зміст характеристик людського мис-
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лення, а саме: розум, думка, слово, поняття, визначення, розмова, доказ, 
міркування, сенс (ідея).

При цьому можна виокремити такі три групи визначень, які їм властиві.
Перша група визначень — слово, поняття, визначення, розмова — 

свідчить про притаманну людині форму відображення об’єктивної дій-
сності, тобто специфічну мову (природну та штучну). Це надзвичайно 
важливо для розуміння логіки як специфічного людського, соціального 
механізму пізнання та спілкування людей на основі зрозумілої мови.

Друга група визначень — думка, доказ, міркування, сенс — вказує на 
процесуальний характер прояву логіки, її методологічний та методичний 
аспекти задля забезпечення ефективності мислення людини. Тобто логіка 
є інтегрованим механізмом адекватного пізнання й порозуміння людей за-
ради досягнення спільних цілей гуманістичного плану.

Третя група визначень — розум, загальний принцип або правило, 
смислова упорядкованість (закономірність) буття та свідомості, а та-
кож опозиція всьому несвідомому, невербальному чи позасвідомому. У них 
найповніше виявляється світоглядна основа протилежності між об’єктом 
(природа, світ) та суб’єктом пізнання (людиною, людською спільнотою), 
їх якісні відмінності та характерні помилки у тлумаченні, свідченням чого 
є основні проблеми історії логіки як історії пошуків ефективних прийомів 
і методів пізнання людиною об’єктивних закономірностей світобудови.

Істина, істинні знання відображають глибинний рівень людського став-
лення до світу й осягнення буття, сутнісний зміст і безпосередню мету пізна-
вального процесу. Вони характеризують його результат — адекватне відобра-
ження суб’єктивної та об’єктивної реальності свідомістю людини. Найвищий 
ступінь адекватності, точності та повноти відображення об’єктивної дійсно-
сті, її речей і процесів, таким чином, становить сутність логічних прийомів 
і форм пізнання, обробки його результатів, метою яких є досягнення істини.

Отже, на відміну від інших наук, що вивчають мислення, логіка стає 
частиною духовної культури саме тому, що вона покликана формувати 
культуру мислення людини. У цьому полягає головне соціальне призна-
чення логіки, головна її пізнавальна функція.

А як слід розуміти культуру мислення? Що вона означає? Перш ніж від-
повідати на ці запитання, зазначимо, що мислення є вищим щаблем єди-
ного пізнавального процесу, фундамент якого становить чуттєве пізнан ня 
світу за допомогою наших органів чуття та їх спеціалізованих форм: від-
чуття, сприйняття й уявлення. Саме уявлення є тією пізнавальною фор-
мою переходу до абстрактного мислення та його спеціалізованих форм: 
поняття, судження і умовиводів.
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Отже, абстрактне мислення є опосередкованим (на відміну від чуттє-
вого пізнання) та узагальненим (на основі аналізу й синтезу результатів 
пізнання) відображенням досліджуваної дійсності. Формами такого відо-
браження і є поняття, судження та умовиводи, їх мовне існування та змі-
нюваність у процесі пізнання. Звідси культура мислення — це насамперед 
усвідомлене ставлення людини до процесу міркування, тобто вміння пра-
вильно визначати поняття та судження, будувати докази або спростування, 
проводити аналогії, висувати гіпотези, з’ясовувати та долати логічні по-
милки в чужих і своїх міркуваннях.

Основою культури мислення є знання певних правил і законів мислен-
ня. Наше мислення підпорядковується двом типам правил:

— формальним, застосування яких передбачає оперування в процесі 
мислення мовною формою (поняттями) того, що обговорюється, незалеж-
но від знання змісту обговорюваного;

— змістові, які беруть до уваги саме зміст того, що обговорюється, 
його взаємозалежності.

Головною особливістю формальних правил є можливість їх застосу-
вання на основі знання лише форми понять і суджень. Один логічний при-
клад покаже відмінність між цими правилами.

Використаємо помилкове міркування, зрозуміле студентам:
Ліки ,  які  вживає  хворий ,  є  добром .
Чим  більше  робити  добра ,  тим  краще .
Отже ,  ліків  необхідно  вживати  якомога  більше .
Формально (формально-логічно) — все правильно, а по суті, за зміс-

том — повна алогічність (необхідно визначити вміст ліків і доцільність 
їх застосування, ефективність при конкретному захворюванні, його пере-
бігу).

На що у такому випадку належить звернути увагу? По-перше, не лише 
на зв’язок між об’єктивною та суб’єктивною логікою, а головним чином на 
відмінність між ними. Власне, об’єктивної логіки немає. Ми вдаємося до 
метафоричного виразу. І це потребує пояснення. Проаналізуємо, для при-
кладу, твердження відомого вченого Г. Ландау: “Природа жодною мірою не 
може бути нелогічною; нелогічною може бути лише думка”.

Коли ми говоримо про логіку речей або подій, то хочемо вказати, що 
між ними є зв’язок, або відношення, існує об’єктивна обумовленість, або 
причинність, які реалізуються у просторі та часі. Наприклад, будь-яке ін-
фекційне захворювання людини спричиняє конкретний чинник у конкрет-
них умовах (ослаблений організм людини, її імунітет тощо). Діє не логіка, 
а соціобіологічна об’єктивна закономірність, знання якої дозволяє меди-
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Логіка — одна з найдавніших гуманітарних наук, що розкриває законо-
мірності правильного мислення, визначає його культуру; як обов’язкова на-
вчальна дисцип ліна забезпечує належний інтелек туальний рівень майбутніх 
фахівців.

У навчальному посібнику подано конкретні шляхи та форми використан-
ня логіки для розвитку мислення сучасного лікаря-гуманіста, відпові дального 
громадянина.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

Логика — одна из старейших гуманитарных дисциплин, раскрывающая 
закономерности правильного мышления, определяющая его культуру. В ка-
честве обязательной учебной дисциплины обеспечивает надлежащий интел-
лектуальный уровень будущих специалистов.

В учебном пособии излагаются конкретные пути и формы использования 
логи ки для развития мышления современного врача-гуманиста, ответственно-
го гражданина.

Logic is one of the oldest humanities disciplines that explores the rules of 
and shapes the culture of valid reasoning. As a compulsory academic discipline, 
it promotes an adequate intelligence level of future professionals.

The textbook covers specific means and forms of application of logic to 
develop clinical thinking in a modern-day humanist physician and a responsible 
citizen.
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