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ВСТУП
Одним із визначних творінь Людського Генію є логіка, як
особлива наука про мислення.
Логіка посідає чільне місце в безкрайньому морі Одісеї
пізнання. Потреба в її засобах і досягненнях завжди була і є
актуальною.
Не випадково, що після руйнації Античного світу, першою
була відновлена логіка Арістотеля.
Не дивлячись на насторожене відношення Середньовіччя до
Античної науки її принципове визнання почалося саме з перших
семи глав Арістотелівських "Аналітик".
Вчені епохи Середньовіччя ввели в логіку латинську
термінологію, в цей час була досліджена формальна імплікація та
природа логічного слідування.
В епоху Відродження знову ж першими були відновлені і ак‐
тивно використовувалися логічні методи, які були створені за
часів Античності. На досягнення Античних логіків спиралися Рене
Декарт, П’єр Ніколь, Антуан Арно та інші вчені Нового часу.
Протиставляючи свою позицію логічному вченню Арістотеля,
англійський вчений Френcіс Бекон створює логіку, яка пронизана
гносеологічним оптимізмом – теорію індуктивного умовиводу.
Заслугою Арістотеля є створення ним логіки, яка має на меті
нищівну боротьбу із софістикою, це по‐перше, а по‐друге, є
надійним захистом істини.
Фактично своєю логікою Арістотель створив ефективні
засоби відстоювання істини, якими людство користується ось уже
більше двох тисяч років.
Зрозуміло, що логіка, не стояла і не стоїть на місці. Завдяки
діяльності таких вчених як Рене Декарт, особливо, Готфрід
Лейбніц були закладені підвалини другого етапу логіки як науки,
а саме – символічної логіки, яка починаючи з середини ХІХ ст. і до
наших днів знаходиться в стані інтенсивного розвитку.
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Відомо, що традиційна і сучасна логіка це два періоди однієї і
тієї ж науки. Але при цьому це дві різні логічні системи, дві різні
мови, два різних підходи до аналізу мислення, знання як предмету
логіки.
Це особливо слід мати на увазі при викладі традиційної
логіки у жанрі підручника.
В сучасних підручниках з логіки спостерігається в основному,
дві виразні тенденції.
В одних підручниках при викладі матеріалу традиційної
логіки нехтуються досягнення сучасної логіки. В інших
підручниках
спостерігається
переобтяження
матеріалу
традиційної логіки логічною технікою, яка є зайвим додатком до
змісту підручника.
Сучасна логіка дійсно має вагомі здобутки. Завдяки засобам
сучасної логіки стало можливим дослідити ті логічні форми і
логічні зв’язки, які не були і не могли бути в полі зору традиційної
логіки. Це відображено в системах класичної і некласичної логіки.
Враховуючи все вищесказане, при написанні підручника з
традиційної логіки слід дотримуватися наступної стратегії.
По‐перше, виходити з того, що предметом логіки і
традиційної і сучасної є вивідне знання.
По‐друге, логіка традиційна досліджує мислення, знання, яке
реалізоване, втілене в такій матерії як природна мова, тому
центральними категоріями тут є «поняття», «судження»,
«умовивід», а сучасна логіка досліджує мислення, знання яке
реалізоване, втілене у мові науки, тому тут центральними
категоріями є висловлювання і терміни, які мають самостійне
значення в структурі висловлювання.
Нарешті, по‐третє, при написанні підручника з традиційної
логіки слід використовувати засоби і досягнення сучасної логіки
лише там і тоді, де вони сприяють досконалішому і влучнішому
висвітленню проблем, операцій, правил, засобів, форм, методів і
т.п. традиційної логіки.
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