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ЛОГИКА ПӘНІНЕН СТУДЕНТТЕРДІҢ БІЛІКТІЛІГІН 

АРТТЫРУДЫҢ ЗАМАНАУИ ТЕТІКТЕРІ 

 

Қазіргі заманның басты рухани сұранысы мен еліміздің интеллектуалды 

ұлт қалыптастыру саясатына орай, болашақ ұрпақтардың біліктілігі мен 

білімділігін арттыру, ғылыми шығармашылық ойлауын жетілдіру – негізгі 

шарттардың бірі екендігі сөзсіз. Осы орайда, көне грек философы Аристотель 

негіздеген формальді логика ғылыми ойлаудың іргелі шарты мен басты 

қағидасы екендігін ескерсек, оның ілімдерінің екі жарым мың жыл бойы 

өзектілігін жоймай,  бүгінгі күнге дейін маңызды ғылыми әдіснама ретінде 

сақталып келе жатқандығын назарға алсақ, бүгінгі таңда бұл пәнді барлық білім 

алушыларға оқытудың аса қажеттігін заманның өзі дәлелдеп беріп отырғандай.  

Заманауи кезең, яғни жаһандану үдерісінің кеңінен қанат жайған кезеңі, 

өзінің әлдебір мемлекеттің шеңберімен шектелмей, әлемдік құбылысқа 

айналғандығымен айшықталады. Әрине, демократиялық, азаматтық, 

ақпараттық қоғам құрғалы отырған тәуелсіз Қазақстан Республикасы үшін 

осындай ақпараттардың тиімді тұстары мен маңыздылығын оң бағаламау дұрыс 

бола қоймас. Дей тұрғанымен, игілікті ақпараттармен қатар теріс пиғылды 

білімдер мен ойлар да жастардың ой-санасына кері әсер етуде. Нәтижесінде 

олардың ойлау мәдениетінің жұтаңдануына, ұлттық тілдің, ділдің 

шұбарлануына әкеліп соқтырады. Міне осы жағдайлар жастардың бойында 

жетілген ойлау мәдениетін дәстүрлік пен жаңашылдық ара салмағын саналы 

түрде таразылай білу қабілетін қалыптастыру қажеттілігінен туындайды. 

Көптеген адамдардың грамматиканың ережелерін білмей-ақ дұрыс сөйлей 

алатындығы сияқты логика ережелерін білмей-ақ қисынды сөйлеуі мүмкін. 

Мұндай ұстаным Г.Ф. Гегельдің «Философия ғылымдарының энциклопедиясы» 

еңбегі мәнмәтінінен «Кез келген адам логиканың көмегінсіз ойлай алады, 

физиологияны оқымай-ақ ас қорыта алатындығы сияқты» деген 

фразаны[1,106б.] үлкен ойлы дүниеден жұлып алып бергендерінде жатқан 

шығар. Ал шынтуайтында логика ілімінің басты міндеті болып, дұрыс 

ойлаудың формалары мен заңдылықтарын «сапалы» түрде қолдана білу, 

қисынды ойлау, демек қоршаған ортаны адекватты бейнелей білуге үйрету 

болып табылады.  

Танымал физиолог, академик Н.К. Акохан «Логика бізді артық, есте 

сақтауға қажетсіз ақпараттардан ада етіп, ақпараттар тасқындары арасынан ең 

құндысын, адамзатқа тиімдісін таңдап алуға тиімді құрал» деп есептейді. 

Логикалы ойлау, ол – нақты және жүйелі ойлау, ой түю барысында 

қайшылықты жібермей ойлау, логикалық қателерді дер кезінде аша білу.  

Қазіргі кезде логика пәнін студенттерге толықтай ұғындырудың өзектілігі 

артып келеді. Әрине, қандай да ғылым саласы болмасын өз пәнін, мақсаты мен 

тәсілдерін заман талабына сай жүйелі түрде ревизия жасап отырмаса өз дамуын 

тоқтатады. Бұл қағиданың логика іліміне де қатысы бар. Логиканы оқыту 



негізінен қарапайымнан күрделіге қарай ойысып отырады. Бұл жерде жалпы 

ғылыми танымда жиі қолданыс табатын философияның абстрактылықтан 

нақтылыққа көшу қағидасы жұмыс жасайды.  

Философия ғылымының маңызды салаларының бірі болып саналатын 

логика ілімінің өскелең ұрпақтың бойына ойлау мәдениетін қалыптастырудағы 

орны ерекше екендігі бесенеден белгілі. Логика ғылымы әрбір адамды 

«саналы» ойлауға машықтандырады, яғни әркім өз ойына да, өзгенің ойына да 

сындарлы түрде қарауды бойға сіңіреді. Атап айтқанда,  ұғымдардың мазмұны 

мен көлемін біліп алып, олардың арасындағы жүргізілетін әр түрлі логикалық 

операцияларды – салыстыру мен сипаттау, анализ бен синтез, абстракциялау 

мен нақтылау, жалпылау мен жекелеу т.б. арқылы концепттердің ішкі 

мағынасын ашып, олардың құрылымдануын жетік меңгеріп, ғылыми танымда 

және қоғамдық өмірде оңтайлы қолдана білу аса маңызды.  

Ой саптау барысында пайымдау мен сөйлемнің арақатынасын ашып, 

пайымдаудың түрлеріне талдау жасай отырып, субьект пен предикаттық 

құрылымын аңдай біліп, бүгінгі таңда көкейкесті болып отырған модальді 

логиканың заманауи қолданыс аясын ашу – ғылыми шығармашылық ойлаушы 

субьектінің басты назарында болуы тиіс.  

Пайымдаудан туындап шығатын ой  тұжырымының қарапайым түрінен 

бастап, күрделіге қарай өрлеу жүйесін ұғынып, оны құрылымын жетік 

меңгеріп, Аристотелдің дедуктивті ой тұжырымы мен Ф. Бэконның индуктивті 

тәсілі арасындағы қарама-қайшылықты ғылыми таным үдерісінде бір арнаға 

қарай тоғыстырып, үйлестіре пайдалану қажеттігін де меңгеру болашақтағы 

ғылыми таным иесінің басты «органонына» айналуы тиіс. 

  Силлогизмдердің конъюнктивті, дитзъюнктивті, импликациялы, 

эквивалентті құрылымдарын меңгеріп алып, оны ой қортындылаудың маңызды 

қағидаттарына айналдыру да өз кезегінде аса қажетті инструмент. Сол сияқты 

логиканың негізгі заңдарын жетік меңгеріп, оны тиянақты түрде қажетті 

сұраныстарға орай қолдана білу студенттердің біліктілігін арттырудың 

маңызды тетіктерінің бірі.    

Біздің көзқарасымыз бойынша логиканы оқу пәні ретінде қайта құру талап 

етіледі. Бұл жағдайда негізінен үш ерекшелік назардан тыс қалмауы тиіс.  

Біріншіден, интеллектіні қалыптастырудың және оның 

операциялылығының жүйелі сипаты, екіншіден, зияткерлік әрекетті жүзеге 

асырудың ықтималдық, ақпараттық қырлары, үшіншіден дедуктивті емес 

пайымдауларға зияткерлік тұрғыдан қайта құруға айтарлықтай үлес қосу. 

Бұндай өзгеріс қалыптасқан дәстүрлі (аристотельдік) және символикалық 

(лейбництік) логиканы жаңаша қарап қана қоймай, оның ауқымын кеңейте 

түседі. Олардың негізіне шешім қабылдау логикасы, сұхбаттасу және дау шешу 

логикасы, шешендік өнер логикасы, ертегілер мен аңыздарға құрылымдық 

талдау логикасы, сұрақ-жауап логикасы т.б. бөлімдерді қоса қамтуға 

мүмкіндіктер береді. 

Логика пәнінен сабақ беруде аудиторияның қызығушылығын ескерген өте-

мөте маңызды болып табылады. Осыған байланысты әрбір мамандықтардың 

төлтумалылығына орай, мәселен, «заңгер логикасы», «журналист логикасы», 



философия мамандығына «ғылыми таным логикасы», мәдениеттану 

мамандығына «шешендік өнер логикасы» сияқты арнаулы курстарды ұсынуға 

әбден болады. Мұндай элективті курстардан болашақ әрбір мамандық иелері 

ұтпаса ұтылмайтындығы айдан анық.  

Логика ғылымын үйрету тарихында әр түрлі әдіс-тәсілдердің қолданылып 

келгенін жақсы білеміз. ХҮІІІ ғасырдың басында Санкт-Петербургте дәріс 

берген француз математигі, логигі Л. Эйлер ұғымдар мен пайымдаулар 

арасындағы қатынастарды шеңберлер арқылы белгілегендігі белгілі. Ал поляк 

ғалымы Я. Лукасевич оңтайлы түсіндіру үшін символикалық логиканың 

рәміздерінің орнына арнайы әліпбиді қолданғаны аян. Міне осындай оңтайлы 

тәсілдер үдерісін жалғастыра отырып, біз де оқырман қауымға логика пәні 

бойынша 50-60 сызбаны ұсынып отырмыз. Бұл сызбалар логика дәрістерін 

құлақпен естіп, оймен түюмен шектелмейді, жадыда көру арқылы бекітуге 

мүмкіндік береді.  

Мұндай ойларға итермелеген әлемге танымал ойшылдар еді. Солардың 

бірі – француз ғалымы Ж. Пиаже логиканың психология және алгебрамен іргелі 

байланысын терең түсінгенімен өзгелерді тәнті еткен. Оның ұстанымы 

бойынша дәстүрлі логиканы түсіндіру негізінде адами интеллектіні жүйелі 

жетілдіруге болады. Ал Л. Кэррол дәстүрлі логиканы ойлаудың қарапайым 

догмалары ретінде қарастырмай, оны қызғылықты және тәлімі мол 

символикалық ойын формасында бере алғандығы оқырманды қызықтырары 

даусыз. Осы орайда, Л. Кэрролдың бүгінгі күні де өз өзектілігін жоғалтпай, 

маңыздылығы арта түскен логикалық тәсілге байланысты ойын келтірмекпіз: 

«Ол сізге ой айқындылығын, өзіндік ойды табу, қиын мәселелерді айрықша 

жолмен шеше білу, жүйелі ойлауға дағды қалыптастыруға машықтандырады. 

Логиканың қызғылықты өнерін меңгергісі келмегендердің логикалық 

қателіктерін және кемшіліктерін дер кезінде байқай алуымен аса құнды болып 

табылады»[2,17б.]. 

 Сонымен қатар бүгінгі таңдағы еліміздегі интеллектуальдік ұлт 

қалыптастыру саясаты мен жастардың танымдық-рухани әлеуетін көтеру 

беталасында да, ғылымды дамытуға айрықша көтермелеу бағдары бойынша да 

– сыни ойлау, өнімді ойлау, шығармашылық ойлау, креативті ойлау т.б. 

құндылығы артып отырған шақта, «оны қалай қалыптастыру қажет» деген 

сауалға бүгінгі таңда осы логика пәні жауап бере алады. Осыған орай, 

формальді логиканы одан әрі жетілдіріп, «продуктивті логиканың» негізгі 

бағдарларын туындатып, студенттердің біліктілігін одан әрі жетілдіру 

қажеттілігі туындайды.  

Қазіргі кездегі еліміз жүргізіп отырған  стратегиялық саясаттың бірі – 

интеллектуальдік  ұлт қалыптастыру ұстанымына байланысты бүгінгі таңда 

жастардың ғылыми әлеуетін арттыру мен кең дүниетаным қалыптастыру қолға 

алынып отырған шақта, алдымен,  оның теориялық-әдіснамалық бағдарларын 

құрып алу маңызды істердің бірі болып табылады. Бұл тұста,  басқа да ғылым 

салаларымен қатар философияның атқарар міндеттері мен мүмкіншіліктері зор.  

Сондықтан тек формальді логка ғана емес, өрісті логиканың басты 

мақсаты – ғылыми ойлауға бетбұрған көпшілік қауымның және креативті, 



шығармашылық, өрісті ойлауға ұмтылып келе жатқан жастардың ойлау 

машығын жетілдіріп, бағыт-бағдарлар беру болып табылады. Себебі, көне 

дәуірлерден бері ғылым мен философияның дамуында қашанда логика ілімі 

басты орын алған болатын. Осыдан, Аристотель заманынан бастау алған  

логикасыз білім алу мен ойлау мәдениетін дұрыс қалыптастырудың өзі мүмкін 

емес болып есептелетін  түсінік бүгінгі күнге дейін адамзаттың руханияттық 

даму эволюциясында сақталып қана қалған жоқ, өзінің өзектілігін күн өткен 

сайын арттырып келеді.  

Ойлау мәдениеті ауқымында ұсынылып отырған өрісті логика формальді 

логиканы негізге ала отырып, өзіндік тың ұстанымдар мен бағдарларды 

ұсынады. Атап айтқанда, бұл  салада сыни, креативті, шығармашылық, 

эвристикалық ойлау мәнерлерінің көріністері тұтастандырылып, оның жалпы 

әдіснамалық бағдарлары мен нақты тәжірибелік әдістемелік негіздері атап 

көрсетіледі.  

Әлемдік философиялық кеңістіктегі «Продуктивті ойлау» түсінігін 

басшылыққа алып, оны «Өрісті ойлау» деп қазақшаға аударып, әр түрлі  

бағдарларын анықтап, арнайы «Өрісті логика»[3] деп атауға болатындай саланы 

туындата аламыз және оның әрі қарай өркендеуіне де кең жол ашуға 

ұмтыламыз.  

Дәуірлердің ауысуына байланысты, аристотельдік немесе дәстүрлі 

логиканың орнына кейіннен жаңа логика – математикалық немесе рәміздік түрі 

қалыптасып өркендей бастады. Бүгінгі таңда, тек дұрыс ойлау құндылығы ғана 

емес, сонымен қатар, тың, жаңа, төлтума идеялардың да заман өткен сайын 

құндылығы артып келеді. Бірақ, бұнда схоластикалық, софистикалық, 

спекуляциялық тәсілдер мүлде қолданылмайды және оларды аңдай біліп, 

верификациялап, ғылыми танымға қайшы, үйлесімсіз тұстарын 

фальсификациялай алу білім алушылардың танымдық қабілеті үшін басты 

құныдылықтар ретінде бағалауны тиіс.    

Жалпы ойлау мәдениеті, оның шығармашылыққа бастар көне дәуірдегі 

мифологиялық құрылымы, одан соң осы мифологиялық ойлау бағдарының 

қазіргі фантастикалық ойлаумен келіп ұштасатын қырлары жеке-жеке талданып 

көрсетіледі. Бұл ойлаулардың жалпыға ортақ шаблондары ұсынылады да, 

мифтің немесе фантастиканың өзіндік бір ортақ ерекшеліктері бар екендігін 

ашып береді.  

Осы тұста, халқымыздың ойлау мәдениетіндегі жетік тұстарын да 

назардан тыс қалдырмай, ділдік-архетиптік тұрғыдан көне логикалық ойлау 

бастауларының тетіктерін де жетік меңгеру аса маңызды. Атап айтқанда, би-

шешендер логикасы бойынша зерттеулер жүргізіліп, оларға ортақ жалпылама 

бағдарлары көрсетіліп, философия тарихындағы жаңа идеялардың қалай 

туындағандығына баса назар аударылып, тың идеялардың пайда болуының 

өзіндік бір ерекшеліктері арнайы формулалармен тиянақталуы тиіс. Бұл да 

ғылыми тың ойларды туындатуға алып келетін әдіснамалар ретінде ұсынылуы 

қажет. 
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«Логика» пәні арқылы студенттердің ойлау мәдениетін жетілдірудің 

оңтайлы тәсілдері 

 

Асқар Л.Ә-Әл-Фараби атындағы 

 ҚазҰУ философия кафедрасының доценті,  

философия ғылымдарының кандидаты 

 

 Қазақстанның басты стратегияларының бірі – интеллектуалды ұлт 

қалыптастыру саясаты жастардың біліктілігі мен білімділігін, креативті-сыни, 

продуктивті-шығармашылық ойлауын талап етіп отыр. Қазіргі таңдағы 

инновациялық оқыту осындай іргелі ұстанымдарды басшылыққа алады және 

білім алушыларға қойылып отырған мәселенің ұғынықты болуын қалайды. 

 Ғылыми шығармашылыққа баулу үшін, білім алушылардың ойлау 

жүйесінің тиянақтылығын арттыру мақсатында, конструктивті құрылымдарды 

тез меңгерту қажеттілігіне орай, жоғары оқу орнының кейбір 

мамандықтарының студенттеріне қазіргі таңда «логика» пәні жүргізіле бастады. 

Десек те, бұл пән барлық мамандықтарға оқытылуы тиіс деп есептейміз. 

Өйткені, интеллектуалды ұлт қалыптастыру үшін қазақстандық әрбір жас 

азамат логиканың негізгі формалары мен заңдылықтарын игеріп қана қоймай, 

оның оңтайла тәсілдерін де меңгергені абзал.  

 Осыған орай, логика пәнінің негізгі мақсатына сәйкес, біз, студентердің 

ойлау мәдениетін одан әрі жетілдірудің жаңа бір тәсілдері мен заманауи 

ұстанымдарын ұсынғалы отырмыз. Ол дәстүрлі: теоория мен идеяларды, 

логикалық операцияларды өмірден алынған нақты  мысалдар арқылы түсіндіру; 

схемалық формалармен беру; рәміздік формалар арқылы ұғындыру; 

диалектикалық тәсілмен үйлестіру т.б. тәсілдерді қолданумен қатар – «өрісті 

нұсқаулықтар арқылы ғылыми шығармашылық ойлауды дамыту» әдісін 

пайдаланумен ұштасуы тиіс.  

 Осы тұста, алдымен, «логика сабағында, әсіресе,СӨЖ, СОӨЖ 

тапсырмаларында студенттердің біліктілігі мен білімділігін, креативті-сыни, 

продуктивті-шығармашылық, эвристикалық-инновациялық ойлауын қалай 

арттыруға болады» деген сауал қоя отырып, білім алушылардың ақыл ойын 

жаттықтыратын бірнеше тәжірибелік нұсқаулықтарды ұсынбақпыз.   

Біз ұсынып отырған өрісті логиканың әдістемелік бағдарлары[1] 

формальды, диалектикалық, символикалық логика заңдарын, ондағы ой 

машықтарын жинақтай келе, олардың қажетті деген тұстарын пайдаланатын 

болады. Бұл әдістер көп жағдайда, дәстүрлі ойлауды сындарлау арқылы жүзеге 



асатындықтан, алдымен оның логикасы көрсетіліп, өрісті ойлауға бетбұрыс 

ашылады.  

Ол әдістерді, біз, «Тезис-Антитезис» құрылымы бойынша ұсындық. Яғни, 

бастапқы белгіленген нұсқа, дәстүрлі түсінікті, қалыпты ой тұжырымдарын 

көрсетеміз, осыдан оған қарама-қарсы пайымдауды алып, теріске шығарамыз. 

Осы орайда, В.И. Брюшинкиннің сыни ойлаудың деңгейлерін: 1.Эмпирикалық 

деңгей – айғақтарды сыни тексеру; 2. Теориялық деңгей – теорияларды сыни 

тексеру; 3.Метатеориялық деңгей – құндылықтар мен нормаларды сыни 

тексеру деп көрсетіп бергендігіне[2,55б.]  сүйенсек, біз осы үшінші деңгейді 

тезис ретінде ала аламыз.   

1. Толық қамтымауды аңдай білу тәсілі. 

Дәстүрлі түсінікте  А═А (Тезис). Бұл тек қоғамдық бұқаралық санада ғана 

емес, ғылыми-теориялық тұжырымдамаларда, заңдылықтарда, қортындыларда 

да кездеседі. Біздіңше, А≠А (антитезис); ол А ═ а немесе А═ А1 ғана болуы 

ықтимал.  

Яғни, «А» тең «А»-ға емес, ол тек қана «а» немесе «А1» болуы әбден 

ықтимал. Олай болса, «А» тең «А1»-ге. Немесе «А» тең «а»-ға. Бұл – субъект 

предикатты толық қамтымайтындығын көрсетеді және керісінше бола алады. 

Бұл айтылған пайымдау немесе тұжырым қашанда «дәстүрлі 

ойлағандай», анықтаушысына сәйкес болмай шығады, әлемнің немесе 

құбылыстың мәнін білдіретін пікір оның тек қана бір бөлшегін ғана қамтып 

сипаттайды дегенге келіп саяды. Мысалы, «Бұл – Болмыстың заңдылығы» 

(дұрысы, мүмкін: «Болмыстың заңдылықтарының бірі» болуы тиіс шығар) 

деген тұжырым өрісті ойлауға жетелейді, шындығында, «бұл» дегенге 

жатататындардың барлығы тұтас болмыс заңдылығын аша алмайды, тек қана 

белгілі бір кезең немесе аймақты, тіпті болмаса сәттерді бейнелейді. Осы 

пікірде тек жалпының ішіндегі жеке ғана суреттеліп тұр. Шындығында, болмыс 

заңдылығы әлдеқайда кеңірек. Мысалы,  «тартылыс заңы – тұтас болмыстың 

заңдылығы» бола алмайды, себебі, ол тек жер жағдайында, немесе біздің күн 

жүйесінде, тіпті болмаса біздің галлактикада, мүмкін метагаллактикада ғана 

немесе белгілі бір уақыттарға, жағдайларға байланысты заңдылық болуы 

ықтимал деген сөз.  

2 Ұғымның шексіз ашық болуы тәсілі. 

А═ А (Тезис); А≠А (антитезис); А═ А1; А═ А2; А═ А3; А═ А4 ... А═А ∞. 

Мұнда да «А» тең «А»-ға емес, А дегеніміз – А1, А2, А3, А4 ... ке тең. 

Осылай шексіздікке ұмтыла береді.  

Ұғым тұйық немесе дара емес. Ұғым ассоциативті-бейнелі түрде өзін-өзі 

шексіз аша алуға қабілетті. Мысалы, «Ағаш» (Терек) сол бір ғана жеке теректі 

немесе барлық теректерді ғана білдірмейді, немесе формальды логикадағы 

жалпылау жолымен тұтас табиғатқа қарай өрлейді, ол ашық болғандықтан, 

әртараптанады. Мысалы, терек формасы жөнінен ассоциациялар арқылы бір 

негізден тараған субстанцияны бейнелейді,  жалпы дифференциацияланып 

өрлейтін құбылыстар мен заттардың бәрін бойына сыйғыза алады. Мысалы, 

түркі тілдерінің генеалогиясы осы үрдіспен  бейнеленеді, «Қазақ шежіресін» де 

осы үлгімен көркемдеп беруге болады. Ол адам қиялынан немесе көркемдеп 



бейнелеуден ғана туындаған жоқ, өрісті  логика бойынша, оның барлығы терек 

ұғымының өн бойына «сыйғыздырылған» деп қарауға болады. Мысалы, 

әлемнің органикалық бірлігі идеясы, кванттық физика т.б. осы ойлау машығына 

жуықтайды. 

3.Пікірдің аяқталмайтындығын пайдалану тәсілі.  

А═ А (Тезис); А≠А антитезис; А═ – А; А = (-А)+ (-А)+(-А).... +(-А∞). 

Мұнда «А» тең «А»-ға емес, «А» дегеніміз   қашанда  «–А» (минус А). Ол 

минус «А»-лардың шексіздігіне қарай ұмтылады. Ешқандай үғым, пікір, идея, 

тұжырым аяқталып қалмайды. Әрбір идея қашанда толық емес. Кез келген 

анықтама, заң, тұжырым тумысынан, пайда болып толысқанның өзінде 

осындай табиғатқа ие болады.  

Мысалы, көне Грекиядағы  «атом – ең соңғы бөлінбейтін бөлшек»  

қағидасы ХІХ ғасырда жоққа шығарылды, ол шексіз бөліне алады екен. Тіпті ол 

кванттық физикада бөлшек емес, энергия болып шықты. Сондықтан «А» үнемі 

толықпайтын, жетілдіруді қажет ететін минус «А»-лардың жиынтығынан ғана 

құралады. Яғни, «А» толыққанды А болуға үнемі ұмтылып, минус «А»-лардың 

шексіз тізбегін құрайды.  

Бұған ғылымда ешнәрсенің де абсолютті бола алмайтындығы туралы 

релятивистік бағытты айтуға тұрарлық. Немесе, Т.Кунның ғылымның 

кумулятивистік жолмен даму идеясы сәйкестенеді.   

4.Керісінше болып шығуды аңдау тәсілі немесе керісінше болып шығуы 

мүмкін екендігін аңдай білу. (Керісінше жағын ойлау тәсілі) 

А= – В (тезис); А≠ – В (антитезис); тіпті А≠В;  А= + В 

«А» тең болады минус «В» емес, «А» тең болады плюс «В». Мысалы, 

адам ағзасындағы өте ұсақ микроорганизмдер оған зиянды деп саналып келген 

болатын,  ол керісінше пайдалы болып шықты, тіпті бейтарап та емес, олай 

болса, А=В-ға да емес, міндетті түрде керісінше болуы тиіс: дәстүрлі ойлауда 

«А» тең плюс «В» ға болса, өрісті логикада ол минус «В»-ға тең немесе тең 

болып шығуы ықтимал деген сөз. Сондай-ақ, бұрын «Ғылым – адамзат 

өркениетінің болашағы» деген ұстаным ғасырлар бойынша абсолютті дұрыс 

болып есептелінген, ал А. Бергсонның: «Ғылым – адамзаттың қас жауы» деген 

тұжырымы да, осы ойдың тәсілі болғанмен, ол да біржақтылық сипат алып 

кетті.   Немесе, Гордонның «Фантастикалық аналогия» деп аталған тәсіліне 

орай, жердің тартылыс күшін алып тастау, жарық жылдамдығын өзгерту т.б. 

арқылы іргелі заңдылықтарға қарсы шығу жолы да[3,69б.] біздің осы 

тәсіліміздің шынайылыққа жақындығын қуаттай түспек. Бұған айқан мысал 

ретінде, терминденген бағыттарды терістеуші префикстер арқылы жоққа 

шығаратын бағыттарды туындатудан да: сциентизм-антисциентизм, 

субстанционализм-антисубстанционалдизм, детерминизм-индетерминзм т.б. 

байқалады.  

5 Біржақтылықтан арылу тәсілі. 

А= – В (тезис);  А= – В.....? (антитезис); А= – В = + В  немесе А= – В + (+ В). 

Сонымен қатар: 

 

  А= – В  А = + В 



А= – В1 А = + В1 

А= – В2 А = + В2 

А= – В3 А = + В3 

..... ..... 

 

«А»  тек қана минус «В»-ға эквивалентті емес, «А» тең болады минус 

«В»-ға және плюс  «В»-ға. Яғни, «А»-ның минус «В»-ға тең екендігін, плюс 

«В»-ға тең екендігінен тыс қарастыруға болмайды. Немесе, «А» тең болады 

минус «В» мен плюс «В»-ның қосындысына. Осыдан, минус «В»-ның «В1», 

«В2», «В3» деген сияқты бірнеше нұсқалары туындауы тиіс (бірақ шексіздікке 

ұмтылмайды, шексіз емес), сәйкесінше, «А» плюс «В1», «В2», «В3» т.б. болып 

жалғасады.  

Мысалы, экстремизм мен терроризмнің жағымсыз жақтары өздігінен-ақ 

түсінікті жайт.  Ал жағымды жақтары: ислам дінінің шынайылығын одан әрі 

тереңдетеді, ислам дінінің өзін тұтастай фанатизмге  берілуден сақтайды, 

өзгелерді осы жолға түсіп кетпеуге бейімдейді, ойын айқындай алмай 

жүргендерді, фанаттыққа беттеп бара жатқандарды ойландырады т.б.  

Сондай-ақ, кез келген жағымды нәрсенің жағымсыз қырлары болады, 

жағымсыздың жағымды жақтары болады. Бірақ мәселе, екеуінің қуаты мен 

көлемі тең бола алмайтындығында. Оны сәйкесінше, В1 (қуатты) В1 (әлсіздеу) 

деп белгілесек, жоғарыдағы кесте былайша қайта құрылады:  

Егер Тезис А= – В болып құрылса, онда А = + В1, +В2, +В3.. болады және 

керісінше, егер тезис А = + В болып құрылса, онда А= – В1, – В2, – В3... 

болады.  

 

  А= – В  А = + В 

А= – В1 А = + В1 

А= – В2 А = + В2 

А= – В3 А = + В3 

..... ..... 

А = + В   А= – В  

А = + В1 А= – В1 

А = + В2 А= – В2 

А = + В3 А= – В3 

..... ..... 

 

Демек, жағымды құбылыстың жағымсыз жақтары әлсіздеу, сәйкесінше, 

жағымсыз құбылыстың жағымды жақтары әлсіздеу болады. Бірақ бұл да 

салыстырмалы түрде алынған, әлсіз бен қуаттының күшін өлшейтін нақты 

барометр жоқ. Мысалы, аурудан емделу үшін дәрі ішу – жағымды, жағымсыз 

жағы – ағзаның басқа бір мүшелеріне тигізетін кері әсері. Қайсысы, қуатты, 

қайсысы әлсіз: жағымды қыры ма, әлде жағымсыз қыры ма?   

6. Ақылға сыйымсыздықты үйлестіру тәсілі.  

А=В (тезис), бірақ мұнда, тіпті  тезис алынбайды да.  А≠В,  А≠С, А≠D...  



«А» тең «В»-ға емес, немесе «С»-ға, немесе «Д»-ға емес, тіптен ешнәрсеге 

тең бола алмайды, өзіне-өзі де тең емес, «А» дегеніміз демек, ешнәрсеге тең 

бола алмайды.  

Ғылымда, формальды логика бойынша бәрі ақылға сыйымды, бірақ 

табиғат пен әлем құбылыстарының бәрі ақылға сыйымсыз, сондықтан, оның 

ақылға сыйымсыздығының өзі сол «ақылға сыйымсыздық» арқылы ақылға 

сыйымды болып шығады. Демек, мұны «ақылға сыйымсыздықтың 

сыйымдылығы» деп айта аламыз, ол сол нәрсені ақылға сыйымсыз деп 

қабылдағандығымыз, солай деп түсінгендігіміз үшін түсінікті болып тұр 

дегенді білдіреді. Ол сол ақылға сыйымсыздығынан ауытқымауы тиіс, егер 

ауытқыған жағдайда, ақылға сыйымды болып, сыйымсыздықтан айрылып 

қалады. Мысалы, кейбір терең ойлайтын, байыпты адам ойына келе бермейтін, 

стандартты емес ғылыми жаңалықтар бастапқыда ақылға сыйымсыз болған, 

сондықтан, оларды ашқан ғалымдарды көпшілік «психологиялық ауру» деп те 

ұққан.  Математикадағы теріс сандардың ашылуы т.б. осы ақылға 

сыйымсыздық логикасына жуықтайды. 1-ді 1-ге қосқанда екі емес, үш немесе 

төрт болатындығы немесе 1 күйінде қалатындығы т.б. бір қарағанда ақылға 

сыйымсыз құбылыс болып табылады.   

Табиғаттағы, қоғамдағы ауытқыған құбылыстардың (паранормальное 

явление) бәрі осы ақылға сыйымсыздық логикасына бағынады. Олай болса, 

ақылға сыйымсыздықтың логикасы: ешқандай да логикалық заңдылықтарға 

бағынбау, ғажайыптылық, таңқаларлық, түсіндіріп беру қиын, тіпті мүмкін 

емес, түсіндірген жағдайда, ол тек болжамдар түрінде ғана сақталады т.б.  

Бұл тәсілдің логикасы Г.Ф. Гегельдің: «Ақылға сыйымдының бәрі 

шындық, шындықтың бәрі ақылға сыйымды; Бірақ бүгінгі ақылға сыйымды 

нәрсе, ертең ақылға сыйымсыз болып шығады, себебі, оның бойында әуелден-

ақ ақылға сыйымсыздық бар; ал ақылға сыйымсыз нәрсе, келе-келе ақылға 

сыйымды болып шығады, өйткені оның бойында әуелден-ақ ақылға 

сыйымдылық бар» деген тұжырымына жанасады (адекватты). Оның үстіне 

соңғы кездегі бейсызықтық физика өкілдері атап көрсетіп жүргендей, 

аномальды құбылыстарды зерттеу барысында сана психикалық тұрғыдан 

физикалық шынайылықпен өзара әрекеттесе алады екен[4,29б.]. 

8 Мәннің мәнін (себебін) шексіз іздеу тәсілі.  

«А←?» (тезис). Демек, «А» ның мәні неде деген сауал қойылып тұр.  

Әзірге А←Х (белгісіз). Мән табылды дейік:  Х=В.  Ол «В»-ға тең екен, бірақ 

«А1»-ге тең емес, Х≠А1-ге деген сөз. Себебі, обьектінің мәні,  сол обьектіге 

ілеспелі (–А), жуықтайтын (+А), екінші бір нұсқасы болатын(А1), одан 

туындайтын (А2) емес, мүлде басқа нәрсе болып тереңдейді (В). Мысалы, «А» 

мен «А1» бір-бірінің екінші нұсқалары немесе бір-біріне жуықтайтын 

құбылыстар, нәрселер деп шартты түрде белгілейміз.  

Келесі сатыда, «сол «В»-ның мәні неде?» деген сауал қойылады: В←Х1?. 

«Х1»-дің мәні неде?» деп оны іздеген жағдайда,  мән табылды дейік: Х1=С. 

Бірақ Х1≠А1 немесе «В1» емес. Әрі қарай  «С←Х2»; Х2=Д-ға болып шығады. 

Бірақ Х2≠А1де, В1де, С1де. Осылай шексіз жалғаса береді. Біз бұл тұста: 

«Алайда, мән, әдетте нәрсенің сыртқы бетінде жатпайды. Оның үстіне бірінші 



қатардағы мәннің арғы жағында, әрдайым екінші қатардағы мән, ал бұл 

соңғының арғы жағында үшінші қатардағы мән және т.с.с. шексіз мәндер 

жасырын тұрады»,-деп[5,162б.] анықтама беру үшін келтірілген пікірлерді 

басшылыққа аламыз.  

Қорыта келе, логика пәнінен студенттердің ойлау мәдениетін арттыруға 

арналған өрісті ойлаудың әдістемелік бағдарлары бір қырынан теориялық 

жағынан алғанда, аяқталмайтын шексіз ашық жүйе, екінші бір қырынан 

алғанда, тәжірибелік-қолданбалы болып келеді. Егер, үйренушінің өрісті 

ойлауы артқан жағдайда, ол кемелденген болса, мұндай ойлау операциялары 

мен тәсілдерін өзі де ойлап тауып, оны дәлелдеп беру қабілетіне дейін көтеріле 

алады. Ал одан төменгі сатыда, бұл ұсынылған формулаларды өзінің 

ізденістерінде, тұрмыста, пікірталастарда өз бетінше қолдана білуге 

қабілеттілігі артады, сыни ойлауға келіп орайласады. Ал одан да төменгі 

сатыда, бұларды тек қана түсінумен шектеледі, бірақ өзінің ізденістеріне, 

өмірлік жағдайларға оңтайлап қолдана алмайды. Ең төменгі сатыда, бұл 

формулаларды арнайы біреудің, түсіндіріп беруші маманның көмегімен ғана 

түсінеді, бірақ еш жерде қолдана алмайды.   
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