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Здатність до творчості -  не тільки невід’ємна, а й одна з найвищих 

властивостей людини, що споріднює її з богами, одне з імен яких зазвичай -  

«Т ворець». Тому не дивно, що феномен творчості привертав увагу широкого 

кола мислячих людей з найдавніших часів. Однак вже на початку його 

осягнення стало зрозуміло, що творчість не є суто раціональною активністю, 

яка піддається вичерпному раціональному аналізу. Так, на думку Сокрага з 

платонівського діалогу «Іон», «поет -  це істота легка, крилата і священна; і 

він здатен творити лише тоді, коли зробиться натхненним та нестямним і не 

буде більше у ньому розсудку; а допоки у людини є цей дар, він не здатен 

творити й пророкувати».1 Звичайно, можна вказувати на відмінність 

художньої творчості й творчої складової активності логіка, природознавця, 

інженера-винахідника чи менеджера. Це, напевне, послабить апеляцію до 

нестямності чи відсутності розсудку, проте аж ніяк не зведе її нанівець. 

Справді, згадаємо, наприклад, афористичну оцінку Альбертом Ейнштейном 

встановлення Нільсом Бором зв 'язку законів спектральних ліній з 

електронними оболонками атомів: «Ц е видається мені дивом і тепер. Це -  

найвища музичність в області думки».” А Нобелівський лауреат Альберт 

Сент-Дьйордьї у книжці 1960 року «Вступ  до субмолекулярнї біології» прямо 

стверджував: «Дослідження рідко спрямовується логікою; воно переважно 

керується натяками, здогадками, інтуїцією... Основна тканина дослідження -

1 І Ілатон. Ион // Платон. Соч. в 3-х т. -  Москва : Мьісль, 1968. -  Т .  1. -  С. 138.
~)

'  Ейнштейн А. Гворческая автобиография // Зйнштейн А. Физика и пеальность. -  Москва :
1 іаука. 1965. -  С. 148.

Відділ діловодства та архіву 
І; Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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це фантазія, до якої вплетені нитки міркувань, вимірювань і обчислень».' 

Зрештою, модифікації базового методу мозкового штурму, які з другої 

половині X X  століття поширились у р о зв ’язанні різноманітних прикладних 

задач хіба не вимагають хоч і тимчасового, але я ком ою  повнішого 

відключення розсудку на користь вільного асоціювання?!

Дивлячись з урахуванням сказаного на дисертаційну роботу Георгія 

Вадимовича Незабитовського, слід, перш за все, визнати вибір його теми не 

тільки виправданим, а й таким, що заслуговує на повагу: молодий дослідник 

взявся за розробку справді фундаментальної і надскладної теми. До того ж, 

ця тема значно актуалізувалася з другої половинні X X  століття в зв'язку з 

прогресом комп'ютерних наук, включаючи студії зі штучного інтелекту. Але 

одразу потрібно визнати: виконана дисертація стосується тільки «верхівки 

айсбергу» творчого процесу в науці, яка все ж таки піддається раціональному 

осягненню і висловленню в аргументації, що досліджується логікою та 

іншими спорідненими дисциплінами.

Я цілком усвідомлюю складність розмежування, так би мовити, свідомої і 

підсвідомої складових творчого процесу, а також шляхів їх дослідження чи 

різноманітного «практикування». Проте без ясного наголошення їх 

відмінності не буде зрозумілою відсутність в дисертаційній роботі вивчення 

багатого матеріалу щодо проявів підсвідомої творчості -  за «відсутності 

розсудку», який надали, наприклад, Анрі Гіуанкаре чи Макс Вертхеймер.2

Тож евристика у представленні дисертанта не вичерпує усього багатства 

творчості, невід'ємними елементами якої є вільне асоціювання, фантазія, 

інтуїція і т. ін. Подібне обмеження, звичайно, цілком припустимо і навіть 

доцільно у кандидатській дисертації, однак на це слід би було ясно вказати.

Сент-Дьердьи А. Введение в субмолекулярную биологию. -  М осква: Наука, 1964. -  
С’. 15.
~ Див., иапр.: 1 Іуанкаре А. 1 Іаука и метод // 1 Іуанкаре А. О науко. -  Москва : Наука, 1983. -  
С. 309-320; \¥егіНеітег М. Ргосіисііуе ТЬіпкіпо. -  Уогк : Нагрег, 1945. -  302 р.
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Для позиції Г. В. Незабитовського не є випадковими твердження на кшталт 

того, що головна теза виконаного дослідження « ... .творчи й  хаос мислення 

контролювати неможливо, але в ньому можливо діяти» (стор. 148 дисертації, 

див. також стор. 80, 170 та ін.). У мене це викликає асоціацію зі скептичною 

максимою, висловленою Мішелем Монтенем: «Бог наділив нас не знанням 

цих речей, а вмінням користуватися ними».1 Не виключено, так воно і є, але 

тоді чи не тягне відмова від визнання перспективи якогось нетривіального 

контролю «творчого хаосу мислення» заперечення принципової можливості 

відшукування його сутнісних основ? Відмову від його моделювання і 

утілення у сильному штучному інтелекті? И чи здатні відповідні такому 

кредо засади евристики в принципі вийти за межі логічного опису 

емпіричних узагальнень щодо творчості -  до теоретичного осмислення, що 

тільки й зробить її повноцінною «галуззю  наукового знання», чого прагне
п ф

дисертант?" Це все далеко не прості питання. Можливо, якщо не триматися 

послідовно скептичної позиції, у пошуку відповідей на них здатна допомогти 

синергетика, котра вивчає виникнення порядку з хаосу для складних 

відкритих нерівноважних систем.

>1 не схильний наполягати, що Г. В. Незабитовський повинен був у своїй 

кандидатській дисертації знайти відповіді на сформульовані чи подібні їм 

питання. Разом з тим, їх ясне усвідомлення і висловлення посприяло б 

визначенню концептуальних меж та умов прийнятності його позиції, більш 

консистентному її викладу.

В дисертаційній роботі Г. В. Незабитовського базовим для представлення 

евристики та її засад виступає перший розділ, побудований через 

застосування історико-компаративного методу. Дисертант дослідив значний 

обсяг відомостей з історії науково-філософської думки, починаючи від 

Сокрага і Паппа Олександрійського до Бернарда Больцано та Амоса

' Монтснь М. Апология Раймунда Сабундского // Монтень М. Опьітьі. В 3-х книгах. -  
Москва: Наука. 1980. -  Книги первая и вторая. -  С. 441.
“ А дисертант не відкидає перспективи перетворення евристики на теорію: див., иапр.. 
стор .44 роботи.
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Тверськії. Загалом цього достатньо, і запропоноване рамкове визначення 

евристики, що схоплює її як галузь наукового знання, сукупність методів 

ведення творчої діяльності та сукупності правил організації креативної 

активності, виглядає доцільним і обґрунтованим (стор. ЗО, 41 та ін. 

дисертації, стор. З, 5 автореферату).

Разом з тим, з огляду на можливості поглиблених студій я б звернув увагу ще 

й на інтелектуальну спадщину Г. В. фон Ляйбніця. Справді, у 1666 році 

молодим німецьким вченим була виконана «Дисертація про комбінаторне 

мистецтво», в якій він «повідомив світові» ідею «універсальної 

характеристики». За нею «мож на придумати якийсь алфавіт людських думок 

і з допомогою комбінації літер цього алфавіту й аналізу слів, з них 

складених, все може бути відкрите і виріш ене».1 У такому зв 'язку Ляйбніц, 

серед іншого, висунув перспективу розв'язання суперечки між двома 

філософами, здатними точно висловити свої думки і вправними у певному 

універсальному численні: « . . .к о л и  б виникали суперечки, потреби в 

дискусіях між двома філософами була б не більшою, ніж між двома 

обчислювачами. Адже достатньо було б узяти до рук пера, сісти за свої 

дошки для розрахунків та промовити один до одного: давайте порахуємо!» .2 

Чим не остаточне розв'язання проблеми побудови або оцінки науково- 

філософської аргументації, доступне, у тому числі, й штучному інтелектові? 

Звичайно, сьогодні в основному вже з'ясовані межі Ляйбніцевої 

комбінаторики, але її поглиблений критичний аналіз у контексті 

розглядуваного дисертаційного дослідження був би цілком доречним.

У другому розділу дисертаційної роботи Г. В. Незабитовського увага 

концентрується, зокрема, на співвідношенні евристики і аргументації. 

Доречно виділені чотири відносно незалежних аспекти цього 

співвідношення, що схоплюються поняттями: (1) евристична аргументація;

‘ Лейбниц Г. В. История идеи универсальной характеристики //Лейбниц 1 . В. Сом. в 4-х і. 
-  Москва : Мьісль. 1984. -  Т. 3. -  С. 414.

Лейбниц І .В. Об универсальной науке или философском исчислеиии // 
Лейбниц Г. В. Соч. в 4-х т. -  Москва : Мьісль. 1984. -  Т. 3. -  С. 497.
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(2) евристика аргументації; (3) евристичність аргументації; (4) 

аргументативна евристика (стор. 72 і далі в дисертації, стор. 7-8 

автореферату). Встановлені таким чином дистинкції та їх узгоджені 

р оз ’яснення мають певну новизну і є корисними, в тому числі й для 

дослідження самого дисертанта.

У підрозділі 2.3 дисертаційної роботи обговорюється розповсюдження на 

науку процедури медіації, яка в класичному вигляді пов ’язується з 

юридичною практикою досудового примирення конфліктуючих сторін через 

перемовини з допомогою третьої незалежної особи (медіатора). 

Г. В. Пезабитовський аналізує евристичний потенціал медіації, види медіації, 

умови їх застосування, особливості ролей медіатора тощо. З першого погляду 

все це може видатися недоречним -  як, наприклад, можна домовлятися через 

медіатора щодо інтерпретації квантової механіки чи, коли вдатися до 

історичної регроспективи, змісту теореми Піфагора?! Однак якщо розглядати 

науку не як поступ самопізнання Абсолютної Ідеї, а як, за виразом Карла 

Поппера, «справу рук людини», то опосередкована медіатором переконуюча 

аргументація у цій «людській справі» одержить своє місце поряд з прямою 

суперечкою протилежних сторін чи «чистим» обґрунтуванням знайденого 

наукового результату. Але, погоджуючись з міркуваннями і принциповими 

висновками дисертанта щодо медіації у науковій аргументації, вважаю, що 

для їх конкретизації та підсилення доречно було б звернутися, по-перше, до 

класичного дослідження Гомасом Куном процесу зміни наукових парадигм, 

наукової революції. Він, серед іншого, вказував: «Я к  у політичній революції, 

так і у вибору парадигми немає інстанції більш високої за згоду відповідної 

спільноти. Щоб розкрити, як відбуваються наукові революції, ми тому 

будемо розглядати не тільки вплив природи і логіки, а й також ефективність 

техніки переконання у відповідній групі, яку утворює спільнота вчених».1 

По-друге, доцільно було б навести конкретні випадки плідності медіації в 

науці. Г'ут, як на мене, можна було б звернутися до історії публікації книги

Куп І . Структура научиьіх революций. -  Москва : Прогресе, 1977. -  С. 131.
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Миколая Коперніка «П ро обертання небесних сфер», що стала наріжним 

каменем у зміні парадигм в астрономії XVI століття. Тим медіатором, який 

забезпечив досить миролюбне ставлення до книги Коперніка з боку старої 

І Ітоломеєвої парадигми, виявився нюрнберзький теолог Андреас Осіандер.

У третьому розділі роботи Г. В. Незабитовський виходить з цілком природної 

думки, що аргументативна ситуація може принципово не відрізнятися від 

будь-якої творчої задачі, де необхідно дати відповідь на певне питання, 

вдосконалити вже знайдену відповідь, рішення чи спосіб його знаходження. 

Аналізуються формальні передумови розв'язання задачі творчої побудови 

аргументації (формування структурованої бази знань різного роду, робоче 

визначення перспективного алгоритму і т. ін.), висувається ідея системи 

підтримки відшукування потрібних висновків, рішень (до цієї ідеї дисертант 

потім повертається у підрозділі 4.2, висвітлюючи так звану аргументативну 

евристичну систему допомоги у прийнятті рішень). В такому зв'язку 

дисертант розглядає евристичний потенціал дедукції та індукції: хоча це 

припустимо, але я б розширив поле дослідження, визначивши його у 

термінах демонстративних і недемонстративних міркувань. Таке розширення 

дало б можливість звернутися, серед іншого, до розгляду аналогії, цінність 

якої у творчому процесі є загальновизнаною.

Вивчаючи застосування (неповної) індукції у науковій аргументації, 

І . В. Незабитовський доходить думки про застосування понять вірогідності й 

імовірності задля формальної оцінки як вихідної бази знань, так і 

грунтованих на них висновків, включаючи наукові теорії (стор. 120 та ін. 

дисертації, стор. 10-11 автореферату). Це є цілком природним, проте 

потребує, як па мене, ретельнішого продумування і прописуваиня. По-перше, 

термін «вірогідний», або «достовірний» (російською -  «достоверньій»), 

зазвичай пов’язується з судженням, ймовірність істинності якого точно 

дорівнює одиниці: відповідно, на сгор. 124 розглядуваної дисертації 

знаходимо: «У  випадку, якщо інтерпретація визнається вірогідною, тобто її 

імовірність дорівнює 1, то й сама гіпотеза визнається вірогідною». Разом з

6
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І

тим, на стор. 121-123, 131 та ін. бачимо заяви на кшталт «якщ о гіпотеза 

малоімовірна, то й ступінь її вірогідності зменшується прямопропорційно», 

нібито чисельне значення вірогідності, або достовірності, може варіюватися, 

що суперечить щонайменше попередньому слововжитку. По-друге, я б 

рекомендував дисертанту з більш ою увагою поставитися, зокрема, до студій 

Рудольфа Карнапа, який чітко розділив два значення поняття ймовірності: 

логічна ймовірність (Іо^ісаі ргоЬаЬіІіІу, ргоЬаЬіІіІу,) і статистична ймовірність 

(чіаіімісаі ргоЬаЬіІіІу, ргоЬаЬіІіІу:).1 Адже за окремими судженнями 

Г. В. Незабитовського -  наприклад, гіпотеза «А  випливає з О більш ніж у 

третині випадків, але менш ніж у половині» (сгор. 125 дисертації) -  можна 

запідозрити, що вказаного Карнапом розрізнення він не враховує.

Четвертий розділ дисертаційної роботи присвячений вивченню евристичних 

методів підготовки та здійснення аргументації на неформальному рівні. 

Грунтуючись на думці, що становлення і буття дійсно творчої, або «ж ивої», 

аргументація відбувається за умов невизначеності як щодо вихідної бази 

даних чи алгоритмів, так і, взагалі кажучи, висновків, дисертант розглядає 

певні інструменти організації ефективної креативної активності. Він, 

зокрема, детально аналізує аргументативпу евристичну систему допомоги у 

прийнятті рішень, її складові й функціонування, а також метод стратегічного 

маневрування, що набув поширення у рамках прагма-діалектики. Для 

вітчизняного співтовариства вчених ознайомлення з цими сучасними 

інструментами організація творчого аргументативного процесу є актуальним, 

новим і, без сумніву, корисним.

Вивчення тексту дисертації й автореферату Г. В. Незабитовського дозволяє 

дійти наступного головного висновку: виконане дисертаційне дослідження

1 Сагпар К. Керііея апсі Зукіетаїіс Ехрскіїіоп* // ТІїе РНіїонорЬу оГ КисІоІГ Сагпар. -  Ьа §а11с.
ІІІііюік : Ореп СоиП, 1963. -  Р. 967. Див. також: Кайберг Г. Вероятнсть и индуктивиая 
логика. -  Москва: Прогресе, 1978. -  С. 81-92; Тягло А. В. Логико-вероятноспп.іп асгіекг
електронного правосудця // Ученьїе записки Таврического национального университета
пм. В. И. Вернадского. -  2013. -  Т. 26. -  №  4. -  С. 355-357; Тягло О. В. Логіко-ймовірніені
підстави електронного правосуддя // Вісник Харківського національного університету
внутрішніх справ. -  2013. -  №  3(62). -  С. 25-28.
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містить положення і науково обґрунтовані результати проведених 

досліджень, які розв'язую ть завдання експлікації та конструктивного 

впорядкування логіко-методологічних засад евристики в науковій 

аргументації, що має істотне значення для евристики, логіки і дисциплін 

логічного циклу, щодо чого Г. В. Незабитовський є суб'єктом авторського 

права.

Дисертація відповідає спеціальності 09.00.06 -  логіка, являючи собою 

самостійне і достатньо завершене дослідження. Його результати, відображені 

у положеннях наукової новизни, є достовірними і мають вагоме значення для 

розвитку вітчизняної евристики, логіки, теорії й практики наукової 

аргументації тощо. Зміст і стиль викладу матеріалу свідчить про високу 

наукову кваліфікацію дисертанта, а достатня обґрунтованість та чіткість 

проведених міркувань сприяє адекватному їх розумінню. Разом з тим, 

вважаю за доцільне звернути увагу Г. В. Незабитовського на необхідність 

ретельнішого оформлення тексту. Написання прізвища одного і того самого 

вченого на різних сторінках дисертації відрізняється -  я маю на увазі, 

зокрема, Джона Стюарта Мілля (порівн., напр., стор. 110 і 118), Карла 

Ноппера (порівн., напр., стор. 1 10 і 112).

Гекст автореферату Г. В. Незабитовського відображає зміст виконаного ним 

дисертаційного дослідження, точно і повно відтворює його основні 

положення, ідеї та висновки. Автореферат повною мірою відповідає чинним 

в нашій країні вимогам до оформлення авторефератів кандидатських 

дисертацій.

Наявність вказаних мною основних вад чи спірних місць є природним для 

справді оригінальних наукових робіт, вони скоріше вказують на їх подальші 

наукові і практичні перспективи, а тому не впливають на позитивну оцінку 

представленої Г. В. Незабитовським дисертаційної роботи.

Актуальність і рівень вирішення поставлених завдань, новизна і 

достовірність винесених на захист наукових результатів розглядуваного
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І

дисертаційного дослідження «Логіко-методологічні засади евристики в 

науковій аргументації» відповідають всім вимогам пп. 11-13 «Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24.07.2013 року № 5 6 7 ,  які висуваються до кандидатських 

дисертацій, а сам Незабитовський Георгій Вадимович заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата філософських наук за 

спеціальністю 09.00.06 -  логіка.

Офіційний опонент

професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

г к о  п  і. пг^лпгх / \ Г п  А  /
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Відгук

офіційного опонента на дисертацію  

Незабитовського Георгія Вадимовича

"Логіко-методологічні засади евристики в науковій аргументації” 

на здобуття наукового ступеню кандидата філософських наук

У межах розвитку сучасного логічного знання все більше уваги 

надається його аргументативним аспектам, а сучасні запити науки 

створюють умови, за яких актуалізується дослідження, що стосується 

специфіки наукового дискурсу та наукової аргументації.

Дисертаційна робота Георгія Вадимовича Незабитовського являє, на 

нашу думку, оригінальне дослідження, яке націлене на розкриття функцій 

та місця евристики в науковій аргументації та, відповідно, визначення 

евристичних методів (особлива увага надається неформальним методам).

Поняття евристики залишається в полі багатозначних тлумачень. Це 

пов'язано з тим, що на сучасному етапі вона так і не виокремилася у певну 

дисципліну. Але у сучасних наукових дослідженнях все більш помітним є 

розуміння ролі інтелектуальної діяльності людини, особливо її творчих 

аспектів. Така зацікавленість максимально реалізується в усіх науках, а 

передусім тих, що пов'язані із розробленням штучного інтелекту. 

Починаючи з середини XX ст. евристичні підходи набули значущості і 

багатоманітності тлумачень, що дає підстави здобувачу розкривати різні 

смисли терміну "евристика" та сформулювати власну позицію щодо його 

розуміння. Відтак, здійснене дисертантом дослідження є актуальним, як у 

межах сучасного логічного знання та теорії аргументації зокрема, так і у

зі спеціальності 09. 00. 06 -  логіка

межах сучасної філософії науки загалом.

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету  
________ імені Тараса Шевченка

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Щодо аналізу аргументації більшість сучасних дослідників 

опікуються проблемою обґрунтування, алгоритмом побудови 

аргументації, критикостійкістю аргументів та нормами реалізації такої 

аргументації; однак недостатньо враховують саме евристичність 

аргументації. Відсутність комплексного дослідження, що стосувалося б 

поняття евристики та евристичності наукової аргументації у межах 

вітчизняної логіко-філософської літератури засвідчує авторський внесок 

та оригінальність дисертаційного дослідження. Зважаючи на це, робота 

здобувача видається нам як цікавою, так і актуальною.

Ґрунтовний аналіз передумов, сутності, місця та альтернатив 

застосування евристики в науковому дискурсі, з нашого погляду, належно 

реалізує мету дослідження. Водночас огляд формальних евристик та 

методу стратегічного маневрування в науковій аргументації окреслюють 

можливості подальшого розвитку та формування евристики як методології 

наукової аргументації.

Актуальність теми визначається також тим, що дисертаційне 

дослідження виконано в межах науково-дослідницької роботи кафедри 

логіки відповідно до комплексної наукової теми Д Р011Ш  005045 

«Логіко-гносеологічні, культурологічні та політико-інституційні аспекти 

гуманітарного розвитку сучасного суспільства».

Автор забезпечує своє дослідження потужною теоретичною базою, 

значну частину якої складають англомовні джерела. Зазначене 

пояснюється спробою ширше поглянути на розуміння сутності феномену 

"евристика", "евристичність". Взято до уваги дидактичну літературу, 

літературу науково-методологічного спрямування та роботи з логіки, 

теорії аргументації. Автор звертається до робіт з теорії аргументації таких 

дослідників: Е. Блейр, Д. Уолтон, Р. Гроотендорст, Ф. ван Еемерен, 

X. Перельман, Д. Хітчкок, П. Хоотлоссер, Р. Якобсон та ін. Історичний 

огляд та сутнісний аналіз поняття евристики ґрунтується на працях Е.
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Еббота, Д. Канемана, І. Лакатоша, Д. Пойа, Паппа Олександрійського, 

Г. Праккена, А. Тверського та ін.

Тема дисертації достатньо повно розкрита у її структурі та змісті. 

Сформулювавши мету дисертаційного дослідження, яка полягає у 

виявленні логіко-методологічних засад евристики з точки зору їх 

застосування для побудови і аналізу наукової аргументації, автор 

вибудовує логічно обґрунтовану послідовність питань від висвітлення 

передумов формування сучасної евристики та виокремлення поняття 

евристичної аргументації, до огляду формальних та неформальних 

евристичних інструментів, що застосовані до аналізу наукової 

аргументації, (маємо на увазі способи, що сприяють більш ефективному та 

функціональному виокремленню наукової комунікації).

Наукова новизна роботи полягає у тому, що автор здійснює 

переконливий історичний огляд розвитку евристики і визначає, що 

основні підстави її формування пов'язані з потребами у створенні методів 

розв'язання творчих задач у різних галузях знання. Важливим здобутком 

дисертаційної роботи Незабитовського Г.В. є також визначення і аналіз 

неформальних аспектів евристики як методології наукової аргументації, 

базованої на засадах логіки, теорії аргументації та риторики. Робота є, 

безперечно, внеском в теорію і практику логіки, адже автор всебічно 

розкриває поняття евристичної аргументації, основною відмінністю якої є 

застосування правдоподібних міркувань. Крім того, значний здобуток 

роботи полягає у розгляді формально-логічних методів щодо спрощення 

та підтримки побудови аргументації та наукової аргументації зокрема.

Перший розділ "Теоретико-методологічна база дослідження" 

дисертант доцільно починає з аналізу історичних передумов формування 

сучасної евристики та категоріального аналізу дослідження. Вагому за 

змістом частину цього розділу складає порівняльний аналіз логічного 

знання та евристики, що однозначно був необхідним, адже як евристика,
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так логіка стосуються сфери мислення людини (С. 42-53). Такий огляд 

дозволяє краще окреслити функції та роль евристики в межах дисциплін 

логічного циклу. Крім того, засобами аналізу вітчизняної та зарубіжної 

літератури, автор пропонує три основних тлумачення евристики з-поміж 

яких: галузь наукового знання, пов'язаного із специфікою творчої 

діяльності людини; сукупність методів ведення творчої діяльності та 

"сукупність правил організації креативної активності" (С.ЗО).

У другому розділі роботи "Взаємозв'язок наукової аргументації, 

наукового обґрунтування та евристики" автор розрізнює, в першу чергу, 

поняття "аргументація" та "обґрунтування". Дисертант розкриває сутність 

і смисл наукової аргументації. Визначає, що вона спочатку спрямована на 

обґрунтування певної гіпотези або теорії, а потім на переконання опонента 

в слушності такої гіпотези чи теорії (С.64). Крізь призму 

прагмадіалектичного розуміння критичної дискусії виводить основні 

характеристики наукової аргументації як окремого виду, та проводиться 

паралель між теорією аргументації та евристикою. На особливу увагу 

заслуговує тлумачення поняття евристичної аргументації та розвідки 

навколо нього, адже це дає змогу автору послідовно перейти до поняття 

евристичної стратегії. Останнє визначається як методи (евристики), які 

використовуються в кризовій ситуації для переосмислення і перегляду 

дискурсу та для формування нового. Останній параграф розділу є описом 

варіанту застосування таких евристик в науковій аргументації у вигляді 

медіації. Це вказує на практичність результатів проведеного дослідження.

Третій розділ "Формальний аспект логіко-евристичного аналізу 

аргументації" являє огляд формальних методів, що уможливлюють 

ефективність наукової аргументації (система підтримки прийняття рішень, 

метод деконструкції-реконструкції). Крім того, автор надає увагу 

класичним методам, а саме дедуктивному та індуктивному міркуванням, 

що підкреслює особливий характер евристичної наукової аргументації -
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правдоподібність. Евристичну цінність, на думку автора, являє саме 

індукція. Відтак, окреслюється, що дедуктивне обґрунтування, з точки 

зору евристичної користі для наукової аргументації є тільки методом 

підсилення переконливості певної позиції.

Останній четвертий розділ "Евристика як методологія наукової 

аргументації" відображає основні здобутки дослідження. Визначається 

наукова аргументація як науковий дискурс, що дає підстави автору 

доцільно використати поняття "риторика науки". Цей герменевтичний 

метод покликаний зробити науку реальною, а наукову аргументацію 

зрозумілою "ненауковій людині". Втім, здобутком дисертаційної роботи 

Незабитовського Г.В. є детальний аналіз невизначеності як властивості 

наукової аргументації. На відміну від евристик репрезентативності та 

доступності, які оманливо спрощують аргументацію, стверджується, що 

невизначеність містить в собі переваги для аргументатора. Досягнення 

автора полягає не лише в ґрунтовному аналізі зв'язку евристики та 

наукової аргументації, але й у визначенні неформального рівня 

евристичних методів підготовки та реалізації наукової аргументації. На 

завершення автором запропонований метод стратегічного маневрування. 

Цей метод розглядається крізь призму ідеї критичного дискурсу, правил 

аргументативного дискурсу, що запозичені автором з прагмадіалектичних 

концепцій (Франс X. ван Еемерен, Р. Гроотендорст, Д. Уолтон, С. 

Хенкенманс) та розширюється, враховуючи специфіку наукової 

аргументації. Цінність визначення такого методу полягає у тому, що така 

евристика надає можливість раціонально зробити вибір на користь 

риторичного або діалектичного аргументів у суперечці, виходячи із мети 

певного етапу наукової аргументації.

Такі основні положення демонструють, що виконане вельми 

оригінальне дослідження. Проте, як і будь-яка дисертаційна робота, 

дисертація Незабитовського Г.В. викликає певні критичні зауваження.
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По-перше, у розділі дисертаційного дослідження, присвяченого 

аналізу теоретико-методологічної бази, у розгляді зв'язку логіки та 

евристики зазначаються різні тлумачення евристики та евристичності. 

Одне з останніх тлумачень це "потенція знання до зростання" (С. 54). 

Враховуючи поняття міждисциплінарності, технічний та науковий 

прогрес, можна визнати, що будь-яка наука не існує як завершена і завжди 

має місце прирощення нового знання та творчій характер його 

застосування. Тому, чи не призводить використання поняття 

евристичності в цьому значенні до розуміння будь-якого знання 

евристичним та ототожнення самої евристики з методологією наукового 

знання чи філософією науки?

По-друге, автор не надав достатньої уваги аналізу аналогії як виду 

міркування, що відповідає всі вимоги евристичної аргументації. 

Враховуючи той факт, що евристична аргументація це найчастіше 

правдоподібне обґрунтування, аналогія могла б знайти певне місце у 

дисертаційному дослідженні.

По-трете, варто б було більш детально розглянути сучасні формальні 

методи (п.3.1). Це, з нашого погляду, б підвищило теоретичну цінність 

дисертаційного дослідження.

Однак висловлені нами критичні зауваження мають дискусійний 

характер та не знижують в цілому високої оцінки теоретичної роботи.

Отримані результати мають практичне значення, адже можуть стати 

теоретичною основою або доповненням курсів та спецкурсів з логіки, 

риторики, еристики, теорії аргументації, а також філософії науки та 

методології наукового знання. Висновки, що сформульовані у 

дисертаційному дослідженні Незабитовського Г.В., відрізняються 

достатньою науковою достовірністю та новизною.
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Дисертація Незабитовського Георгія Вадимовича "Логіко- 

методологічні засади евристики в науковій аргументації" присвячена 

актуальній темі, основні положення і висновки є науково обґрунтованими, 

основний зміст і основні положення дисертаційної роботи достатньо 

повно викладені в опублікованих працях. Кількість і обсяг наукових праць 

відповідають вимогам МОН України до робіт відповідного рівня, вони 

надруковані у фахових виданнях. Запропонований дисертантом аналіз 

логіко-методологічних засад евристики в науковій аргументації є 

цілісним, самостійним, концептуально завершеним дослідженням. 

Висновки, що випливають з дисертації, мають теоретичну та практичну 

значущість для сучасного розвитку логіки в Україні, а її автор заслуговує 

присудження наукового ступеня кандидата філософських наук зі 

спеціальності 09.00.06 -  логіка.

Кандидат філософських наук,

старший викладач кафедри філософії та соціології

Національного медичного ун 

імені О.О. Богомольця Савченко Н.Т.

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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