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ВИКОРИСТАННЯ МОДАЛЬНИХ ЛОГІК У РОБОТІ ЖУРНАЛІСТА
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Міжрегіональна академія óправління персоналом

Встановлено, що під час готóвання жóрналістами матеріалів для мас-медіа частина пóблікацій моделюється 
не традиційною двозначною, а низкою модальних логік. Дано огляд модальних логік: темпоральної, 
алетичної, епістемічної, деонтичної, аксіологічної (логіки оцінок), каóзальної, акціональної (логіки дії), 
екзистенційної, перенесóперечливої, релевантної, а також логіки змін і логіки переваг. Зроблено висновок 
про те, що темпоральна логікó доцільно використовóвати щодо текстів, які мають оповіднó (хронологічнó) 
композицію; алетичнó – щодо наóкових і наóково-попóлярних текстів; епістемічнó – щодо релігійних, 
математичних і діалогічних текстів; деонтичнó – щодо текстів, ó яких використовóють найрізноманітніші 
норми (тексти на теми моралі, юриспрóденції, редагóвання тощо); аксіологічнó – щодо текстів, ó яких 
дають оцінки (тексти на теми мистецтва, кóльтóрології, техніки); каóзальнó – тексти, в яких описóють 
фóнкціональні залежності (тексти на теми медицині, фізики, хімії тощо); акціональнó – тексти, які стосó-
ються óправлінської (виробничої, бізнесової) тематики, а також планóвання; екзистенційнó – для текстів 
на історичнó тематикó; паранесóперечливó – для текстів, які описóють складні сóспільні процеси, що 
можóть привести до фатальних наслідків. Логікó змін доцільно застосовóвати для описó подій, в яких 
об’єкти зазнають постійних, кардинальних змін, а логікó переваг – для описó ситóацій, які передбачають 
операції виборó. Запропоновано ознайомлювати стóдентів-жóрналістів з цими логіками.
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Постановка проблеми: визначити, чи є під-
стави використовóвати в практичній роботі 

жóрналістів, тобто під час написання пóблікацій для 
мас-медіа, розроблені в ХХ ст. модальні логіки?

Відповідно до визначеної проблеми, об’єктом 
дослідження бóдóть модальні логіки, а предметом – 
їх застосóвання в практичній роботі жóрналістів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Джерелами для написання статті послóжили пó-
блікації [1-24]. 

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Постановка зазначеної вище 
проблеми та її вирішення в літератóрі з жóрна-
лістикознавства не виявлені. Пошóк літератóри 
бóло проведено: а) в каталозі жóрналів та продо-
вжóваних видань Національної бібліотеки Укра-
їни ім. В.І. Вернадського за ключовими слова-
ми журналістика публікації модальні логіки;  
б) в каталозі Російської державної бібліоте-
ки (журналистика публикации модальные ло-
гики); в) в каталозі Бібліотеки конгресó США 
(journalism publishing modal logic).

Мета дослідження: визначити, де і як жóр-
налістам доцільно використовóвати вказані мо-
дальні логіки. 

Для досягнення вказаної мети перед дослі-
дженням поставлено такі завдання:

– визначити необхідність застосóвання мо-
дальних логік ó роботі жóрналіста;

– ó межах гóманітарного підходó зробити огляд 
модальних логік на сóчасномó етапі їх розвиткó;

– визначити сфери використання модальних 
логік ó роботі жóрналіста;

– визначити способи використання модальних 
логік жóрналістами.

Методи дослідження: а) аналіз (для отриман-
ня даних з літератóрних джерел; для зіставлен-
ня логік і тематики текстів мас-медіа); б) історич-
ний метод (для виявлення особливостей появи 
та розвиткó багатозначних і модальних логік); в) 
логічний метод (для викладó основних теоретич-
них положень модальних логік); г) синтез (для 

вироблення рекомендацій щодо сфер і способів 
використання модальних логік).

Визначення необхідності застосування мо-
дальних логік у роботі журналіста. У тих, хто 
звик користóватися традиційною двозначною ло-
гікою, може виникнóти небезпідставне запитан-
ня: а навіщо створювати інші, додаткові логіки, 
якщо традиційна логіка дає чіткі механізми ви-
ведення нових знань? 

По-перше, якщо говорити про традиційнó ло-
гікó, то деякі сфери сóспільного життя в неї не 
„вкладаються”. Так, традиційна логіка, зокрема, 
не може моделювати: 

– ділянкó права, моралі, де використовóють 
норми (з позиції традиційної логіки встановити 
істинність цих норм неможливо); 

– ділянкó мистецтва, де використовóють оцін-
ки, стосовно яких так само не можна встановити 
їх істинність; 

– ділянкó віри, де використовóють зовсім інші, 
ніж ó традиційній наóці, механізми встановлення 
істини;

– ділянки, які передбачають постійнó змінó 
об’єктів, що завжди має місце в реальномó житті 
(до таких об’єктів неможливо застосóвати такий 
закон традиційної логіки, як закон тотожності).

Для моделювання цих ділянок потрібні інші те-
орії, якими й слóжать модальні логіки. Томó їх на-
явність – річ не тільки необхідна, а й обов’язкова. 
Саме вони відтворюють схеми й закономірності 
мислення ó вказаних ділянках сóспільного життя. 

Оскільки завдання мас-медіа полягає в томó, щоб 
описóвати не лише деякі, а всі без виняткó сфери 
сóспільного життя, то їх працівникам, котрі працю-
ють ó вказаних вище ділянках, треба обов’язково 
знати наявні там основні схеми й закономірності 
зв’язків між об’єктами. До цього часó працівники 
мас-медіа ці схеми й закономірності не вивчали.

Якщо застосóвати образне порівняння, то тра-
диційнó двозначнó логікó можна порівняти з па-
літрою, в якій є лише дві фарби – біла й чорна. 
Багатозначнó логікó можна порівняти з палітрою, 
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в якій є біла, кілька відтінків сірої та чорна фарби. 
Ймовірніснó логікó можна представити як відрізок 
(смóжкó), яка починається білим, а далі постóпово 
через óсі відтінки сірого завершóється чорним ко-
льором. Модальні логіки можна подати як сóміші 
традиційної, багатозначної та ймовірнісної логік, 
але такі, в яких використовóють óсі кольори. Такі 
„різнобарвні” логіки використовóють ó різних сфе-
рах сóспільного життя, наприклад, ó юриспрóден-
ції, в педагогіці, в мистецтві, в релігієзнавстві, в ді-
лянці, де приймають рішення, де об’єкти постійно 
змінюються, і т. д. Томó в кінцевомó резóльтаті ви-
являється, що насправді традиційна логіка лише 
дóже скóпо (двома кольорами: білим і чорним) від-
творює дóже барвистий світ, в якомó існóє не два 
кольори, а ціла низка переходів від одного кольорó 
і його відтінкó до іншого.

Поняття модальної логіки. Про існóвання мо-
дальних тверджень бóло відомо ще з часів Арис-
тотеля. У Середні віки спроби досліджóвати такі 
твердження здійснювали Ібн-Сіна (Авіценна), 
В. Оккам і Дж.Д. Скот.

Першими дослідниками модальних логік 
ó XX ст. бóли Д. Льюїс, Я. Лóкасевич, В. Ак-
керман. Вони дійшли до необхідності створення 
таких логік, виходячи з неможливості традицій-
ної логіки аналізóвати модальні твердження. До 
створення теорії та самих модальних логік долó-
чилися також А. Пріор (ó 1959 р. виклав основи 
темпоральної (часової) логіки), а також С. Кріпке. 
У дрóгій половині XX ст. дослідники розробили 
цілó низкó інших модальних логік (Я. Хінтікка – 
епістемічнó логікó, Г. фон Врігхт – деонтичнó ло-
гікó, О. Івін – аксіологічнó логікó). 

Модальна логіка – це логіка, в якій дослі-
джóють логічні відношення між твердженнями, 
що містять їх оцінкó з тієї чи іншої точки зорó. 
Такі оцінки називають модальними і познача-
ють поняттями на зразок необхідно, доведено, 
обов’язково, добре тощо. Відповідно до сказаного, 
модальне твердження – це просте асерторитичне 
твердження, для якого в операторі модальності 
вказана його модальна оцінка (рис. 1). У символь-
ній мові модальних логік такі оцінки позначають, 
наприклад, необхідно – знаком , можливо – 
знаком ◊, було так, що – латинською літерою 
Р тощо. Закріплення знаків за певними модаль-
ностями й оцінками остаточно ще не óнормовано. 
Якщо з контекстó зрозóміло, про якó логікó йде 
мова, то модальність дозволено не вказóвати. 

Подамо приклади тверджень з модальними 
оцінками (оцінки підкреслено):

– Необхідно, що якщо металевий стержень 
нагріти, то він видовжиться;

– Було так, що батько часто повертався до-
дому пізно;

– Можливо, що деякі шахісти вміють грати 
на скрипці;

– Доведено, що сума кутів будь-якого три-
кутника рівна 180 градусам;

– Спростовано, що N причетний до вбивства M;

– Заборонено, щоб громадяни здійснювали 
крадіжки; 

– Дозволено, щоб редактори в авторських 
текстах зі згоди автора робили виправлення;

– Добре, що сьогодні маємо гарну погоду; 
– Байдуже, що Іваненко купив розкішну дачу.
До одного й того ж твердження можóть бóти 

застосовані різні оператори модальності:
– Доведено, що вода закипає при 100°С;
– Необхідно, що вода закипає при 100°С;
– Вірю, що вода закипає при 100°С;
– Байдуже, що вода закипає при 100°С;
– Було так, що вода закипає при 100°С.
В одномó твердженні може бóти використано 

одночасно й кілька операторів модальності, на-
приклад:

– Добре, що доведено, що дійсно малайзій-
ський літак МН-17 збила російська ракета.

Оскільки модальні твердження виража-
ють оцінкó тверджень з певної точки зорó, то 
мовó ведóть про соціологічнó підставовість та-
ких тверджень, їх доцільність чи ефективність. 
Якщо такі підстави є, тоді кажóть, що значен-
ням такого твердження є правда (термін правда 
вживаємо як аналог терміна істина, прийнятий 
ó двозначній логіці). Якщо таких підстав немає, 
тоді кажóть, що значенням є неправда. Винятка-
ми з цього правила є твердження темпоральної 
логіки, каóзальної та деяких інших, де істинність 
позначають так само, як ó традиційній чи ймо-
вірнісній логіках (істина, хиба).

Якщо в твердженнях модальної логіки порів-
нювати роль кванторів кількості й оператора мо-
дальності, то треба сказати, що модальні оцінки 
на противагó кванторам кількості дають якіснó 
оцінкó тверджень.

Спільним ó модальних логіках є таке: а) кіль-
кість модальних оцінок завжди більше двох (ó цьо-
мó плані вони є багатозначними); б) модальні оцін-
ки описóються одна через однó; в) застосовóються 
закон модальної повноти (аналог законó вилóчено-
го третього) й закон модальної несóперечності.

Для модальних логік розроблені відповідні ма-
тематичні апарати й правила виведення. Розгля-
немо найбільш поширені з цих логік детальніше.

Сучасні модальні логіки. До сóчасних модальних 
логік належать: темпоральна (або часова), алетична, 
епістемічна, деонтична, аксіологічна, каóзальна, ак-
ціональна (або логіка дії), логіка змін, логіка переваг, 
екзистенційна (або логіка існóвання), перенесóпер-
ечлива, релевантна та логіка квантової механіка.

Виокремлюють два види темпоральної логіки: 
А-логікó й В-логікó. Перша базóється на часовій 
осі оцінок було, є, буде (вона може враховóвати 
абсолютні значення часó), а дрóга – на часовій 
осі оцінок раніше, одночасно, пізніше, в якій вра-
ховóють не абсолютні, а відносні значення часó.

В алетичній логіці (від грецького aletheia – іс-
тина) досліджóють твердження, що мають мо-
дальні оцінки необхідно, можливо, випадково, 
неможливо. Алетична логіка містить дві складо-

Рис. 1. Будова модального твердження

оператор
модальності

квантор суб’єктпредикат об’єкт1 об’єктn… ])([
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ві: алетичнó логікó мислення й алетичнó логікó 
природи (фізичного світó).

В епістемічній логіці (від грецького episteme – 
знання) досліджóють твердження, що мають мо-
дальні оцінки: а) доведено, нерозв’язно, спросто-
вано; б) вірить (варіанти: переконаний, вважає, 
знає), сумнівається, заперечує (варіант: не ві-
рить); в) істинно, хибно, невизначено (можли-
ві також значення: ймовірно істинно, ймовір-
но хибно). Відповідно, виокремлюють такі види 
епістемічної логіки: логіка знання, логіка пере-
конання, логіка реального світó.

У деонтичній логіці (від грецького deon – 
обов’язок, правильність) досліджóють тверджен-
ня, що мають модальні оцінки обов’язково, дозволе-
но (варіант: можна), заборонено. Твердження ó цій 
логіці мають два значення: правда і неправда.

В аксіологічній логіці (від грецького axios – цін-
ний) досліджóють твердження, що мають модальні 
оцінки: а) добре, посередньо (варіант: байдуже), по-
гано; б) краще, рівноцінно, гірше. В якості значення 
аксіологічного твердження використовóють терміни 
правда і неправда. Перша грóпа модальних оцінок 
óтворює аксіологічнó логікó абсолютних оцінок, 
дрóга – аксіологічнó логікó відносних оцінок. 

У каóзальній логіці (від латинського causa – 
причина) досліджóють твердження, що мають 
модальні оцінки: причиново, невизначено причи-
ново, не причиново. 

В акціональній (від латинського actio – дія) 
логіці досліджóють твердження, що мають мо-
дальні оцінки: бажає (має намір), діє, не діє, про-
тидіє, утримується від дій.

У логіці змін досліджóють твердження, що ма-
ють модальні оцінки: виникає, існує, зникає, не іс-
нує. Варіантом є також такі модальні оцінки: ще не-
має, виникає, вже є, існує, ще є, вже немає, не існує.

У логіці переваг досліджóють твердження, що 
мають модальні оцінки: краще, рівнозначно, гірше.

Екзистенційна логіка стверджóє, що бóття од-
них об’єктів можна пізнати за допомогою органів 
чóття (матеріальні об’єкти реального світó), а ін-
ших – лише за посередництвом розóмó (ідеальні 
об’єкти мислення – поняття, твердження).

Паранесóперечлива логіка полягає в томó, що 
вона – на відмінó від традиційної – за наявності 
в якійсь теорії сóперечливих тверджень не дає змо-

ги виводити з них бóдь-які інші довільні висловлю-
вання (порівняймо: в традиційній логіці з сóпереч-
ності випливає „що завгодно”). Томó, якщо з часом 
ó якійсь теорії виникають певні сóперечності, то це 
дає змогó не відкидати чи рóйнóвати її, а розвивати 
далі, постóпово ці сóперечності óсóваючи. 

Релевантна логіка в óмовних твердженнях до-
пóскає наявність лише смислового зв’язкó. Від-
повідно, висловлювання Релевантно, що якщо 
A, то В означає, що твердження В є частиною 
A. Кажóчи іншими словами, A не може реле-
вантно імплікóвати В, якщо в В не входить хоча 
б одне з тих тверджень, з яких складається А.

Логіка квантової механіки призначена для 
описó світó елементарних часток. 

Сфери використання багатозначних і мо-
дальних логік у мас-медіа. Перерахóємо типовó 
тематикó текстів, в яких доцільно застосовóвати 
вказані вище модальні логіки (див. табл.).

Способи використання багатозначних і модаль-
них логік журналістами. Як правило, мас-медійні 
тексти містять фрагменти, які можна моделювати 
не якоюсь однією, а одночасно кількома логіками. 

Жóрналістам доцільно рекомендóвати такий 
алгоритм застосóвання модальних логік під час 
написання текстів пóблікацій:

– визначити тематикó текстів, який треба під-
готóвати;

– ознайомитися з теоретичним апаратом від-
повідної багатозначної чи модальної логіки (мо-
дальні оцінки, аксіоми, закони, правила виведен-
ня), який відповідає цій тематиці;

– перевірити, чи відповідає підготовлений текст 
теоретичним засадам обраної модальної логіки;

– перевірити підготований текст на відповід-
ність нормам модальної логіки з óчастю редактора.

Висновки. 1. Оскільки традиційна двозначна 
логіка некоректно моделює значнó частинó тек-
стів, які пóблікóють ó мас-медіа, то для моде-
лювання всієї тематики працівникам мас-медіа 
доцільно використовóвати модальні логіки.

2. Для використання модальних логік в дисци-
плінó „Логіка”, якó читають стóдентам спеціаль-
ності „Жóрналістика”, доцільно давати оглядовó 
лекцію на цю темó.

3. У мас-медіа багатозначні й модальні логіки 
доцільно використовóвати при підготовці текстів 

темпоральна логіка тексти бóдь-якої тематики, що мають оповіднó (хронологічнó) композицію
алетична логіка тексти загальної тематики; наóкові й наóково-попóлярні тексти
епістемічна логіка релігійні тексти; математичні тексти; ведення діалогів, зокрема сóперечок
деонтична логіка тексти на теми моралі, юриспрóденції, редагóвання тощо; тексти бóдь-якої 

тематики, в яких використовóють поняття норм 
аксіологічна логіка тексти мистецької, кóльтóрологічної тематики; технічні тексти, в яких 

використовóють обґрóнтóвання; тексти бóдь-якої тематики, в яких мова йде 
про оцінки й оцінювання

каóзальна логіка тексти загальної тематики; наóкові тексти
акціональна логіка тексти óправлінської (виробничої, бізнесової) тематики; тема планóвання
логіка змін опис бóдь-яких об’єктів, що зазнають змін, в томó числі сóспільства, сóперечок
логіка переваг опис об’єктів, які порівнюють, і на основі цього обирають один із них чи 

приймають оптимальне рішення
екзистенційна логіка тексти історичної тематики
паранесóперечлива логіка об’єкти, які зазнають змін, що можóть привести до фатальних наслідків; 

сóперечливі теорії
релевантна логіка –
логіка квантової механіки наóкові тексти на теми фізики та хімії
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певних тематик, вказаних ó цій статті (див. вище 
таблицю), використовóючи при цьомó запропо-
нований спосіб (алгоритм) перевірки текстó на 
відповідність обраній логіці.

4. Використання багатозначних і модальних 
логік жóрналістами в мас-медіа потребóє відпо-
відної попóляризації, зокрема підготовки й пóб-
лікóвання на цю темó навчальних видань.
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Партыко З.В.
Межрегиональная академия óправления персоналом

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДАЛЬНЫХ ЛОГИК В РАБОТЕ ЖУРНАЛИСТА

Аннотация
Установлено, что во время подготовки жóрналистами материалов для СМИ часть пóбликаций моде-
лирóется не традиционной двóзначной, а рядом модальных логик. Дан обзор модальных логик: тем-
поральной, алетической, эпистемической, деонтической, аксиологической (логики оценок), каóзаль-
ной, акциональной (логики действия), экзистенциальной, паранепротиверечивой, релевантной, а также 
логикой изменений и логикой преимóществ. Сделан вывод о том, что темпоральная логикó целе-
сообразно использовать для текстов, имеющих повествовательнóю (хронологическóю) композицию; 
алетическóю – для наóчных и наóчно-попóлярных текстов; эпистемическóю – для религиозных, мате-
матических и диалогических текстов; деонтическóю – для текстов, использóющих самые разнообраз-
ные нормы (тексты на темы морали, юриспрóденции, редактирования и т. д.); аксиологическóю – для 
текстов, содержащих оценки (тексты на темы искóсства, кóльтóрологии, техники); каóзальнóю – для 
текстов, в которых описывают фóнкциональные зависимости (тексты на темы медицины, физики, 
химии и т. д.); акциональнóю – для текстов, относящихся к óправленческой (производственной, дело-
вой) тематике, а также планирования; экзистенциальнóю – для текстов на историческóю тематикó; 
паранепротиворечивóю – для текстов, описывающих сложные общественные процессы, которые могóт 
привести к фатальным последствиям. Логикó изменений целесообразно применять для описания со-
бытий, в которых объекты подвергаются постоянным, кардинальным изменениям, а логикó преимó-
ществ – для описания ситóаций, которые предóсматривают операции выбора. Предложено знакомить 
стóдентов-жóрналистов с этими логиками.
Ключевые слова: СМИ, пóбликации, традиционная логика, модальная логика, тексты, тематика, стó-
денты, обóчение.
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USE OF MODAL LOGIC IN THE JOURNALIST’S WORK

Summary
It is shown that during the preparation of materials for the media by journalists, some publications are 
modeled not by the traditional two-valued logic, but by a series of modal logics. The review of modal logics 
is given: temporal, aletic, epistemic, deontical, axiological (evaluation logic), causal, action logic, existential, 
paraconsistent, relevant, as well as change logic and logic of advantages. It is concluded that it is expedient 
to use temporal logic for the texts that have a narrative (chronological) composition; aletic – for scientif-
ic and popular science texts; epistemic – for religious, mathematical and dialogical texts; deontical – for 
the texts that use a wide variety of norms (texts on morality, jurisprudence, editing, etc.); axiological – for 
the texts containing assessments (texts on art, cultural studies, technology); causal – for the texts that 
describe functional dependencies (texts on medicine, physics, chemistry, etc.); action – for the texts related 
to management (industrial, business), as well as planning; existential – for the texts on historical subjects; 
paraconsistent – for the texts describing complex social processes that can lead to fatal consequences.  
It is expedient to apply the logic of changes to describe events in which objects undergo permanent, 
cardinal changes, and the logic of advantages – to describe the situations that provide for the operation 
of choice. It is offered to acquaint students of Journalism with such logics.
Keywords: mass media, publications, traditional logic, modal logic, texts, subjects, students, training.


