
ВІДГУК 
офіційного опонента 

на дисертаційну роботу «Проблема експлікації поняття “ помилка” в 
неформальних дослідженнях аргументації» 

Бондажевської Людмили Сергіївни 
подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук

за спеціальністю 09.00.06 -  логіка

Актуальність дисертаційного дослідження Л. С. Бондажевської 

«Проблема експлікації поняття “помилка” в неформальних дослідженнях 

аргументації» обумовлена, передусім, тим, що в умовах сучасного світу 

дедалі більшого значення набуває аргументація як спосіб передачі 

інформації, побудови знання та спосіб переконання. Саме тому проблема 

визначення критеріїв оцінки аргументованих процесів та правил, які мають 

застосовуватись для досягнення мети діалогу постає сьогодні надзвичайно 

продуктивно. І в цьому контексті досі залишається невирішеною проблема 

визначення помилок. Проблема витлумачення помилок аргументації 

довгий час базувалась на Аристотелівській концепції помилок, тобто на 

спробах виявити природу помилковості аргументів та істинності засновків. 

Такий підхід «працював» лише у межах формальної логіки. Проте сьогодні 

для неформальних досліджень недостатньо такого розуміння помилок в 

контексті аргументації. Сучасні неформальні дослідження аргументації 

формують нову традицію визначення помилок, яка найбільш рельєфно 

представлена у таких головних напрямах: прагма-діалектичному, 

формальній діалектиці та неформальній логіці. їх спільною 

характеристикою є визнання учасників суперечки або діалогу 

раціональними істотами, а відмінним визнається логічна правильність 

міркувань (у формальній діалектиці), поєднання правил критичної дискусії 

та принципів стратегічного маневрування (у прагма-діалектиці), та кодекс 

раціональної поведінки, який об’єднує логічні, риторичні та етичні аспекти 

аргументації (у неформальній логіці).
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_ Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 
______ імені Тараса Шевченка
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Отже, сьогодні виникла нагальна потреба переосмислення поняття 

“помилка“ в аргументації відповідно до нових вимог, які висуваються до 

аргументів, оскільки поступово відбувається їх реабілітація, тобто 

аргументи все частіше стають або невизначеними, або договірними, або 

логічно некоректними, але при цьому досить ефективними. Тому в останні 

роки в неформальних дослідженнях інтенсивно розвиваються ідеї, 

пов’язані з означенням набору стандартних, основних принципів 

комунікації, які є інтуїтивно прийнятними і зрозумілими для всіх -  такими 

принципами пропонується розглядати раціональність її суб’єктів. 

Останній підхід властивий для представників формальної діалектики. Але 

прагма-діалектичний підхід дає значно ширше уявлення про процес 

аргументації, розглядаючи його не лише з точки зору логічності, але й з 

точки зору його ефективності. Особливої уваги заслуговує висновок 

дисертантки про те, що «жодне висловлювання чи умовивід сам по собі не 

є помилкою доти, поки його не застосовують в процесі обґрунтування 

точки зору. Для визначення поняття «помилка» потрібно аналізувати 

процес аргументації як багатовимірний та складний»(див. автор, с.13).

Одержані в дисертації Л.С. Бондажевської результати дозволяють 

говорити про нові підходи щодо осмислення деяких фундаментальних 

проблем експлікації поняття “помилка” в неформальних дослідженнях 

аргументації. Дослідження Л.С. Бондажевської ґрунтується на такій 

фундаментальній джерельній базі, з якою логічно пов’язані теоретико- 

методологічні засади дослідження. Дисертантка пропонує розрізнення 

таких понять як хороший аргумент, неправильний аргумент, логічна 

помилка, аргументативна помилка. Ретельнішим чином дисертантка 

аналізує погляди сучасних представників неформальних досліджень 

аргументації, таких як Ч. Ґемблін, П. Грайс, Д. Волтон, Дж. Вудс, Р. Пінто,

Н. Хансен, Е. Фетеріс та ін.

Хочу підкреслити, що текст дисертації написаний на достатньо 

високому професійному рівні. Висновки добре сформульовані та 

аргументовані. Дисертантка добросовісно опрацював значне коло
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літератури (177 джерел, з них 89 іноземною мовою). Робота, без сумніву, 

заслуговує на позитивну оцінку. Саме з огляду питань, які, на мою думку, 

вимагають подальшого розвитку у зв ’язку з концептуалізацією проблеми 

експлікації поняття “помилка" в неформальних дослідженнях аргументації, 

переходжу до критичних зауважень та побажань дисертантці, що виникли 

у мене під час ознайомлення з текстом дисертації.

1. Під час ознайомлення з текстом дисертаційного дослідження я, на 

жаль, не зустріла чіткого та однозначного розрізнення таких понять як 

“ аргумент", “аргументація" та “міркування“ , які являються 

основоположними для сучасної теорії аргументації. Внаслідок цього при 

знайомстві з роботою у мене іноді виникала певна понятійна плутанина, і 

як наслідок -  певні труднощі в осягненні деяких положень основного 

змісту дисертаційної роботи.

2. Слід також зазначити, що дисертаційна робота значно б виграла, 

якби дисертантка більше уваги приділила розглядові традиційного етапу в 

розвитку логічного знання, а не лише зупинялась на сучасних підходах в 

теорії аргументації.

3. Вважаю за доцільне зауважити, що зміст роботи значно виграв би, 

зокрема більш рельєфно були б представлені сучасні напрями 

неформальних досліджень аргументації, якби дисертантка більш ґрунтовно 

звернулась до розгляду специфіки діалогу в східній мовно-культурній 

традиції. І хоча Л.С. Бондажевська побіжно розглядає у другому розділі, 

параграфі 2.2. «Індійську традицію» в формальній діалектиці, але поза її 

увагою залишається, наприклад, такий специфічний вид діалогу, як діалог 

у японців. Наявність фонетичної або ієрогліфічної писемності сам по собі 

вже накладає відмінність на специфіку діалогу. Фонетичний текст -  це 

пряме запрошення до діалогу, бо основна функція останнього -  це 

кодування живого голосу. Мовний же (за допомогою алфавіту) вираз ідеї є 

засобом її переходу з рівня суб’єктивної свідомості в інтерсуб’єктивний 

простір. Основна ж функція ієрогліфічної писемності -  це кодування
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образів. На відміну від фонетичного тексту, ієрогліфічний -  ніколи не 

забезпечує пряме запрошення до діалогу. Насамперед цьому заважають 

мовні функції ієрогліфів, які є значно ширшими, ніж функції букв. 

Ієрогліфіка -  це система символів, а не сукупність знаків (як в абетці), а 

символ завжди лишається неоднозначним, а отже невизначеним і повністю 

залежить від контексту. Отже, діалог в східній мовно-культурній традиції 

виступає яскравою ілюстрацією для сучасних неформальних досліджень 

аргументації.

Завершуючи аналіз дисертації, ще раз підкреслимо, що наведені 

коментарі та зауваження не ставлять під сумнів основного змісту і 

концепції дисертаційної роботи у цілому, не знімають її актуальності та 

новизни та не позначаються істотно на її науковому рівні. Предмет, об’єкт, 

мета і завдання, а також висновки і положення наукової новизни є 

відповідними між собою. Дисертація являє собою серйозне дослідження з 

логіки, що, поза сумнівом, сприятиме більш адекватному розумінню 

проблеми експлікації поняття “помилка” в неформальних дослідженнях 

аргументації.

Матеріали і висновки, викладені Л. С. Бондажевською у дисертації, 

дістали відповідну апробацію на академічних наукових конференціях. 

Результати роботи періодично висвітлювалися у наукових фахових 

виданнях України, у вигляді 5 наукових статей, одна з яких надрукована в 

іноземному виданні та у 12 тезах виступів на наукових конференціях. 

Опубліковані статті та автореферат відбивають основний зміст дисертації.

Все вищесказане дає безсумнівні підстави твердити, що дисертація 

Л.С. Бондажевської «Проблема експлікації поняття “помилка” в 

неформальних дослідженнях аргументації» має високу актуальність і 

практичне значення для сучасної логіки, відповідає вимогам до науково- 

теоретичного рівня роботи і новизни результатів.

Представлене дисертаційне дослідження є самостійним і 

завершеним. Його результати, відображені у положеннях наукової

- 4 -
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новизни, є обґрунтованими і мають вагоме значення для повноцінного 

долучення до традиції сучасної логічної думки. Зміст і стиль викладу 

матеріалу свідчить про достатню наукову кваліфікацію дисертантки, а 

обґрунтованість і чіткість проведених міркувань сприяє адекватному та 

однозначному їх розумінню. Наявність вказаних дискусійних аспектів є 

природною для дійсно оригінальної наукової розвідки і тому жодним 

чином не здатна вплинути на позитивну оцінку представленої Л.С. 

Бондажевською дисертаційної роботи.

Дисертація Л.С. Бондажевської «Проблема експлікації поняття 

“помилка” в неформальних дослідженнях аргументації» відповідає 

спеціальності 09.00.06 -  логіка. Текст автореферату Л.С. Бондажевської 

точно відображає зміст виконаного дисертаційного дослідження, 

ґрунтовно і повно відтворює його основні положення, ідеї та висновки. 

Автореферат повною мірою відповідає чинним вимогам до оформлення 

авторефератів кандидатських дисертацій.

Актуальність і високий рівень досягнення поставленої мети, новизна 

винесених на захист наукових результатів розглядуваного дисертаційного 

дослідження «Проблема експлікації поняття “помилка” в неформальних 

дослідженнях аргументації» відповідають усім вимогам пунктів 11, 12 і 13 

«Порядку присудження чаукових ступенів і присвоєння вченого звання 

старшого наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.07.2013 року № 567, які висуваються до 

кандидатських дисертацій, Бондажевська Людмила Сергіївна заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата філософських наук за

Відділ діловодства та архіву / 
Київського національного університету
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ВІДГУК 

офіційного опонента

на дисертацію Бондажевської Людмили Сергіївни 

«Проблема експлікації поняття “помилка” в неформальних 

дослідженнях аргументації», подану на здобуття наукового ступеня

Прискорення темпів науково-технічного прогресу, суспільні зміни та 

глобальні проблеми ведуть до перебудови усіх суспільних відносин. За 

таких обставин принципово нові вимоги висуваються до науки, філософії, 

логіки. У межах активного розвитку нових напрямів у логіці, побудови 

численних теорій, шкіл все більшого значення набувають питання, які 

постають перед людиною у конкретних процесах мислення і комунікації.

Із середини XX століття відбувається становлення «нової теорії» 

аргументації, яка формується на межі логіки, лінгвістики, психології, 

філософії, герменевтики, риторики та еристики. Сучасні дослідження у 

межах теорії аргументації характеризуються появою великої кількості 

неформальних підходів до її аналізу, а саме: прагма-діалектика, неформальна 

логіка, риторичні підходи до аргументації, лінгвістичні підходи до 

аргументації та інші. Слід зазначити, що поява нового напряму досліджень 

передбачає створення власного інструментарію та нових принципів у підході 

до предмету дослідження. Тому сформувавши правила аргументації, постало 

не менш нагальне питання уникнення помилок у цьому процесі. Адже без 

з’ясування сутності поняття «помилка» неможливо кваліфіковано

кандидата філософських наук 

за спеціальністю 09.00.06 - логіка

Актуальність теми дисертаційної роботи

аналізувати та оцінити аргументацію.

ВІДДІЛ діловодства та архіву 
Київського національного універсал єту 

імені Тараса Шевченка
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В цьому контексті варто відмітити представлену дисертаційну роботу 

як таку, актуальність, наукова значимість і практична направленість якої 

спрямовані на вирішення важливих питань аргументативного дискурсу.

Актуальність теми підтверджується також і тим, що дисертаційна 

робота виконана у відповідності із комплексною програмою наукових 

досліджень Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів 

глобалізації» і планів науково-дослідної роботи філософського факультету 

НДР №11БФ041-01 «Філософсько-світоглядні та політологічні аспекти 

гуманітарного розвитку сучасного суспільства».

Загалом, можна стверджувати, що актуальність дисертаційного 

дослідження Бондажевської Людмили Сергіївни «Проблема експлікації 

поняття “помилка” в неформальних дослідженнях аргументації», 

присвяченого вирішенню вказаних проблем, не викликає жодного сумніву. За 

глибиною, проблемністю, суспільною і науковою значимістю обрана тема 

відповідає спеціальності 09.00.06 - логіка.

Наукова новизна одержаних результаті виділити

Оцінюючи здобутки дисертаційного дослідження, варто виділити два 

основні моменти, які віддзеркалюють наукову новизну.

По-перше, заслуговує наукової уваги розроблений авторкою 

концептуальний підхід до аргументативної помилки як ситуації в 

аргументації, коли деякий елемент обгрунтування ускладнює або 

унеможливлює порозуміння між учасниками дискусії. Логічна помилка у 

такому підході розглядається як різновид аргументативної помилки; що 

суттєво збагачує теоретичне знання у галузі логіки.

По-друге, виявлено спільні та відмінні характеристики у підході до 

аргументації в прагма-діалектиці та неформальній логіці.
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Наукові положення сформульовані автором самостійно й відображають 

особистий внесок дисертантки в розвиток філософської науки та її галузі -  

логіки.

Відтак дослідження Бондажевської Л.С. є одним із перших самостійних 

розвідок в українській логіці, що стосується дослідження проблем 

аргументативного дискурсу.

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у  дисертації

Детальне ознайомлення з текстом дисертації Бондажевської Л.С. дає 

підстави стверджувати, що підхід дисертантки до проблеми аргументативної 

помилки відзначається фундаментальністю та ґрунтовністю дослідження.

Варто відзначити обґрунтованість наведених дисертанткою висновків, 

які базуються на грамотному використанні як загальнонаукових так і 

спеціальних методів: системний підхід для розгляду неформальних підходів 

до аналізу аргументації; історико-філософський метод для визначення 

підґрунтя формування витлумачення помилок в аргументації; компаративний 

метод та метод аналогії для порівняння основних неформальних підходів 

щодо концепцій помилок.

Позитивне враження справляє джерельна база роботи. Активний 

розвиток аргументативної проблематики за кордоном спонукав дисертантку 

звернутися до численних іншомовних джерел. Видання, включені до списку 

використаної літератури, насамперед зарубіжної, свідчать про ґрунтовне 

опрацювання проблеми та високий рівень наукової підготовки авторки, її 

наукову зрілість.

Оцінка змісту та завершеності дисертації

У вступі чітко обґрунтовано актуальність проблеми, науково коректно 

сформульовано мету, яка корелює з темою, а також конкретизується у 

завданнях, окреслено об’єкт та предмет роботи. Логічно визначено систему 

використаних у роботі дослідницьких методів.
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У першому розділі дисертаційної роботи «Теоретико-методологічна 

та джерельна база дослідження» авторка розглянула аристотелівську 

концепцію помилок, трактування «помилки» у сучасних аргументативних 

дослідженнях, а також витлумачення цього поняття у сучасній навчально- 

методичній літературі. Здійснила порівняння аристотелівської класифікації 

паралогізмів від мовних зворотів та класифікації помилок у сучасній теорії 

аргументації (с. 28). Порівняння аристотелівської класифікації помилок не 

від мовних зворотів із сучасною прагма-діалектичною класифікацією було 

проаналізовано та представлено у вигляді таблиці (с. 29).

У другому розділі роботи «Особливості тлумачення поняття 

помилки в формальній діалектиці» розглянуто трактування «помилки» у 

одному із неформальних напрямів, а саме у формальній діалектиці 

заснованій Чарльзом Гембліном. Дисертантка висвітлює роздуми Ч.Гембліна 

щодо Індійської традиції ведення диспуту та приходить до висновку, що 

зазначена традиція видається більш близькою за своєю тематикою до 

сучасних неформальних досліджень. Вважаючи класичною класифікацію 

помилок Ч.Гембліна, дисертантка представила їх у вигляді таблиці (с.75).

У третьому розділі дисертаційного дослідження «Помилки в 

аргументації: прагма-діалектичний підхід» висвітлено поняття помилка в 

контексті визначення ідеалу аргументації як критичної дискусії. У контексті 

розгляду моделей критичної дискусії, виокремлено чітку класифікацію 

помилок як порушення правил чи принципів її проведення. Проаналізовано 

позитивні та негативні аспекти такого розуміння помилок у порівнянні з 

іншими неформальними підходами.

Опираючись на останні розробки Дж.Вудса та Д.Волтона, що 

стосуються помилок в аргументації, у четвертому розділі «Головні 

концепції «помилок» у неформальній логіці» авторка порівнює їх із 

класичним розумінням цієї проблематики у неформальній логіці. 

Обґрунтовується перехід до нового, позитивного розуміння «помилки» у
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аргументації та пропонується, в залежності від контексту конкретної 

ситуації, класифікувати їх як прийом впливу або як хороший аргумент.

Завершується робота досить розгорнутими висновками, які випливають 

зі змісту роботи, є логічними, аргументованими та слугують віддзеркаленням 

основних результатів дисертаційної роботи.

На підставі аналізу основної частини дисертації можемо дійти 

висновку, що мета дисертаційної роботи в ході виконання дослідження була 

досягнута, а дисертація є завершеною науковою кваліфікаційною працею.

Значення одержаних результатів для науки й практики та 

рекомендації щодо їх можливого використання 

На наш погляд, результати дисертаційного дослідження 

характеризуються теоретичною та практичною значущістю. Теоретичне 

значення дисертаційного дослідження полягає в узагальненні та 

систематичному аналізі концепцій «помилок» у сучасній теорії аргументації. 

Вони можуть бути використані для подальшого теоретичного дослідження 

аргументативного дискурсу, формування критеріїв оцінки аргументації.

Практичне значення одержаних результатів полягає у застосуванні 

принципів аналізу аргументації та розуміння «помилки» у ній на підставі 

методів розроблених теоретиками неформальної логіки. Усе це не лише 

відкриває можливості для подальших досліджень в межах теорії 

аргументації, але й дозволяє використовувати здобуті результати у 

навчальних курсах із логіки, риторики, еристики та теорії аргументації.

Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій 

дисертації в опублікованих працях 

Основні положення та висновки дисертаційної роботи викладено у 

п’яти статтях, одна з яких опублікована в іноземному науковому виданні, 

дванадцять праць додатково відображають результати роботи.

Таке представлення результатів наукової роботи є достатнім. Кількість 

публікацій, обсяг, якість, повнота висвітлення результатів та розкриття 

змісту дисертації відповідає вимогам ДАК України та «Порядку
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присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника». Зазначені публікації повною мірою висвітлюють 

основні наукові положення дисертації.

Основні положення дисертації широко апробовані на наукових 

конференціях, серед яких: міжнародні наукові конференції «Дні науки 

філософського факультету» (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015), 

«Ломоносов» (2012, 2014), «Проблеми викладання логіки та перспективи її 

розвитку» (2014), «Сучасні виклики для суспільних наук в умовах 

глобалізації» (2015).

Відповідність змісту автореферату основним 

положенням дисертації 

Ознайомлення з текстом автореферату дисертації дає підстави 

стверджувати, що за структурою та змістом він відповідає вимогам, що 

ставляться МОН України. У тексті автореферату відображено основні 

положення, зміст, результати і висновки здійсненого Бондажевською Л.С. 

дисертаційного дослідження. Наголосимо, що зміст автореферату та основні 

положення дисертації є ідентичними.

Дискусійні положення та зауваження 

Позитивно оцінюючи здобутки дисертантки, вважаємо за необхідне 

зазначити наступні дискусійні положення та зауваження до поданої 

дисертаційної роботи:

1. Науково цінним, на нашу думку, є проведений дисертанткою 

порівняльний аналіз напрямів аргументативних досліджень. Проте 

вважаємо, що робота значно б виграла, якби авторка доповнила свій 

аналіз поняття «помилка» й дослідженням іще одного, не менш 

популярного напряму неформальних досліджень -  критичного 

мислення.

2. Ретельно досліджуючи прагма-діалектичний напрямок, авторка 

обминула увагою візуальну аргументацію, що ґрунтується на
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принципах «візуальної комунікації». Як інтерпретується поняття 

«помилка» у цій системі?

3. Є деякі зауваження до оформлення наукового апарату дисертаційної 

роботи, зокрема: не зрозуміло кому саме із численних представників 

прагма-діалектики належить визначення аргументації «як складного 

мовленнєвого акту, що спрямований на подолання розходження у 

думках» (с.86); аналогічно без літературного посилання подано 

визначення аргументації, доведення, аргументів, демонстрації (с. 40 - 

41).

4. У роботі, на жаль, мають місце граматичні помилки та стилістичні 

огріхи (с.18, 64, 68, 88, 90, 93, 115 і т.д.)

Проте зазначені зауваження жодним чином не знижують загальної 

позитивної оцінки роботи, а лише можуть слугувати предметом наукової 

дискусії під час захисту представленої дисертаційної роботи.

Загальний висновок

Дисертаційна робота на тему «Проблема експлікації поняття “помилка” 

в неформальних дослідженнях аргументації» виконана вперше і поглиблює 

існуючі знання у галузі логіки.

Результатом дисертаційної роботи є формулювання та обґрунтування 

низки концептуальних положень, що відрізняються науковою новизною і 

мають важливе теоретичне і практичне значення. Слід відзначити, що у 

роботі порушено раніше недостатньо розроблені наукові та практичні 

завдання, розв’язання яких дозволить отримати нові результати теоретико- 

прикладного характеру.

Актуальність обраної теми дисертації, ступінь обґрунтованості 

наукових положень, висновків і рекомендацій, новизна та повнота викладу в 

опублікованих працях повністю відповідають вимогам до кандидатських 

дисертацій.
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І

Дисертаційна робота виконана відповідно до вимог пп. 11, 12, 13 

«Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 

старшого наукового співробітника», затвердженого Кабінетом Міністрів 

України № 567 від 24 липня 2013 року.

Дисертаційна робота «Проблема експлікації поняття “помилка” в 

неформальних дослідженнях аргументації» за своєю актуальністю, науково- 

теоретичним рівнем, новизною у постановці та розв’язанні проблем, 

теоретичною і практичною значущістю відповідає вимогам МОН України, 

що висуваються до написання кандидатських дисертацій, а її автор 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата філософських наук 

за спеціальністю 09.00.06 -  логіка.

Офіційний опонент:

кандидат філософських наук, 

доцент кафедри філософських дисциплін 

Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка М.П.Плахтій

ВХІД № ^
ВІД _____________ 2 ( Щ Г

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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