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СИНТЕЗ СТРУКТУРИ НЕСТАНДАРТНОЇ ФОРМАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

 

Визначення формальної системи, за Кліні 1(1 Кліні Стефан К. Вступ ди метаматематики // 

М.. Іноземна література, 1957.) в своїй структурі передбачає, по меншій мірі, три етапи 

включення компонент за змістом. Абстракція, побудована на головних компонентах цього 

визначення дас можливість прийти до такого поняття формальної системи, яке 

використовується в класичних працях математиків, наприклад, в Д.Гільберта 2 (2 

Гильберт Д. Підвалини геометрії // М. — Л.: гостехиздат, 1948.). А саме, за своєю суттю 

етапи включення компонент створювали таку послідовність переходів. 

По-перше, необхідно привести перелік основних понять та основних відношень, в яких 

можуть знаходитися основні поняття. Поняття створюють вектор основних елементів 

формальної системи, а основні елементи — вектор елементарних відношень. 

По-друге, за допомогою основних понять та відношень необхідно мулювати аксіоми або 

основні положення даної системи. 

Розвиток аксіоматичного методу побудови теорій призвів до необхідності вказувати 

систему правил виведення та правил визначення, якими будуть корисіуватися в умовах 

першого та другого етапів. 

Систему правил, що об'єднує правила виведення й правила визначення будемо називати 

логікою. Поняття формальної системи таким чином завершується третім ланцюжком цієї 

послідовності прийняттям деякої логіки (А)П. 

Одне з яскравих відзнак в логіках можливо спостерігати на побудові конструктивних 

математичних систем, в яких принцип "вилученого третього" не приймається в якості 

правила виведення, й звичайних (класичних, арі-стотелевих) систем, де згаданий принцип 

допускаїться. В зв'язку з цим принципом допускається, наприклад, доведення "від 

протилежного". 

Інколи говорять, що основні поняття формальної системи це поняття, які не визначаються 

в дані системі. Таке твердження не зовсім вірне. Слід мовити — не визначається як 

елементарне, через "рід" та "видову відмінність". Тільки визначаються вони за допомогою 

якісно іншого способу визначення, а саме — посередньо за допомогою аксіом, в 

формулюванні яких беруть участь основні поняття. В інтерпретаціях можливі й прямі 

(елементарні) визначення основних понять, як  можливі в них й формальні доведення 

аксіом. Хоч би частини з них. 

Важливе в зв'язку з посередньою характеристикою основних понять у ясніти засіб 

введення в дію аксіомою як правило, аксіоми охоплюють зразу декілька різних між собою 

основних понять, виражаючи їх взаємовідношення. Якщо, звичайно, формальна система 

не має тільки одне основне поняття як, наприклад, в аксіоматиці групи. Тому інколи 

зустрічаються поділ аксіом на аксіоми першого основного поняття, або відношення, потім 

аксіоми другого основного поняття або відношення то що. Є умови, які більш справедливе 

супроводжувати словами "в цих аксіомах наголосу на такому-то основному понятті та 

відношенні. хоч тут залучаються інше основні поняття й відношення". Прикладом 

вказаного наголосу ми вбачаємо в аксіоматиці "знання", де в якості основних понять взяті 

поняття "об'єкт", точніше "знання про об'єкт", "відношення об'єктів", оскільки неможливе 

відокремлення поняття об'єкту від поняття відношення об'єктів у точному значенні. 

Різниця між поняттями "об'єкт" й "відношення" цілком умовна 3(3 Хогер К. Вступ до логі-

чного програмування // М. Мір, 1988, — с. 16.). 

Продовжуючи характеристику основних компонентів аксиоматизованої формальної 

системи, необхідно виділити й той етап, в якому приймають хоч одну б інтерпретаційну 



область та правила інтерпретації, за допомогою 

яких робимо можливим моделювання в цій області аксіом. Слід помітити, що на перших 

етапах розвитку аксіоматичної побудови формальних систем інтерпретаційні області до 

них не залучалися, вони залишилися зовні формальної системи. Але з розвитком теорії 

моделей як формальної теорії, в якій співвідносилися формальна логіка та інтерпретаційна 

область, як наприклад, теорія множин, де інтерпретаційна область (в деяких конструкціях 

"множина всіх можливих інтерпретаційних областей") стає суттєвим компонентом фор-

мальної системи. Таким чином, тепер формальна система це не тільки логіка (аксіоми, 

правила), але й інтерпретація чи інтерпретаційна область (аксіоми, правила, 

інтерпретаційна область). Власне такою є теорія моделей як вона визначена в працях О.І. 

Мальцева 4 (4 Мальцев О.І. До загальної теорії алгебраїчних систем // Матем. 36. 36(77) 

(1954), с. 3-20.), А. Робінсона 5 (5 Робінсон А. Вступ до теорії моделей та метаматематику 

алгебри // М. Наука, 1967.) та ін. 

Відносно розширеного поняття формальної системи: перелік аксіом, правил виведення та 

зазначення інтерпрітаційної області, хоча б однієї (А, П. Т) мають місце нові 

фундаментальні положення. 

ПП. Принцип переносу: деякі судження Е. формульовані в мові аксіоми 

— правші — інтерпретаційна область, модельовано, витлумачено на області Т, буде 

істинним в умові аксіоми — правила. 

ПІ. Принцип ідеалізації: будь яке положення Е, формульоване в мові аксіоми — правила 

може бути переформульовано в мові "аксіоми — правила 

—  інтерпретаційна область". 

ПС. Принцип стандартизації: будь яке положення Е, формульоване в мові "аксіоми — 

правила — інтерпретаційна область" може бути переформульоване в мові "аксіоми — 

правила". 

Поширення поняття формальної системи "аксіоми — правила" до умов "аксіоми — 

правила — інтерпретаційна область" будемо називати нестандартним. 

Ми, звичайно розуміємо, що сформулювали принципи переносу, ідеалізації й 

стандартизації без використання символічного апарату логіки та теорії моделей, тобто без 

того як це робиться звичайно в більшості праць по нестандартному аналізу. Зробили це ми 

щоб захистити незаформалізованний опис нестандартних формальних систем і зробити їх 

можливими 6 (6 Див., наприклад праці Богдановича В.І.: Взаємодія математичних наук як 

фактор їх розвідку. В зб. Наук. Праць "Взаємодія наук як фактор їх розвідку". 

Новосибірск, наука, 1988, с. 137-145; Про множини небулярні відносно дійсної міри. В зб. 

"Промислова кібернетика". К., 1971, с. 21-30; Про одне неархіме-дове числове поле та 

його геометричної інтерпретації. В жур.: "Известия АН БССР, серія фізмат наук" Мінск, 

1983, № 5.) в використаннях. 

Слід відмітити, що перехід від схеми "аксіоми — правила" до схеми "аксіоми — правила 

— інтерпретаційна область" має пізнавальні практичні можливості. Так в світлі 

розширеного поняття формальної системи можуть бути інакше проясненні не тільки 

формальні математичні системи, але й. наприклад, системи філософські, де теж беруть 

участь основні поняття та відношення, й основні положення, й інтерпретації (приклади, 

ілюстрації). 

Наведемо приклад, в якому визнана можливість залучення до множени формальних 

систем розширеного виду філософських концепцій: ^формальною системою будемо 

називати систему, всі елементи якої являються поняттями як то мови, філософські 

системи та системи числення" 7 (7 Аккофф Р.д Про природу систем // Технічна 

кібернетика, "Известия" АН СССР, Я» З 1971, с. 68-75.). 

Однак в філософських системах дедуктивне формальне виведення не головує. Воно має 

головне значення в формальних логіко-математичних системах, хоч використовуюся 

частково. Ми вже не говоримо, що викладення будь-якої теоретичної концепції, в тому 

числі й філософської, повинно задовольняти вимогам мови та логіки, які були прийняті в 



суспільній свідомості даної епохи.                                                                                          
, 

Теоретичні системи з компонентами (аксіоми, правила) й слабкою формалізацією (А)П 

будемо називати концептуальними, в концептуальних системах ми можемо будувати 

перехід до формальних систем. Це можливо в переході й до нестандартна розширених, 

якщо є можливість вказати правила (А)П, які дозволяють використовувати формальні 

виведення за всіма їх можливостями. 

Так, в механіці можна будувати міркування скористуючи схему "аксіоми, інтерпретаційна 

область" як це робив Ньютон, за формалізацією (А)П здійснювався перехід до теоретичної 

механіки, як це роблять нерідко в наш час. 

Варіювання областями інтерпретації є не інакше як варіювання, по суті областями 

застосування знань. На перших парах здається що, при варіюванні інтерпретаційними 

областями панує свобода вибору. Вона дійсно мас місце, але за визначеними 

обмеженнями. А в нестандартному аналізі при припущені множени всіх можливих 

інтерпретації умова цінтерпретаційної області тим самим строго, фіксована за правилами 

по формі. 

Вказані умови-компоненти розширеної формальної системи "аксіоми, правила, 

інтерпретаційна область" не являються такими які б остаточно завершуваній поняття 

формальної системи. Є підстава говорити, що поняття питань (задач, проблем), поняття 

проблемної ситуації визначає собою ще один компонент формальної системи. Це той 

елемент, що знаходиться, так би мовити, на межі формальної системи з неформальним 

знанням, яке не формалізоване 8 (8 Наприклад, Хоггер К. Вступ до логічного 

програмуванні // М., Мір, 

1988; Зуєв Ю.І. Питання як предмет логічного аналізу // Автореферат капд. дис, Одеса 

1907, Берков В.Ф. Логіка питання при викладанні // Мінськ, 1987.). 

Питання, задачі, що знаходяться в тісному зв'язку з предметною областю застосування 

теорії, де ці питання та задачі формульовані. Ця область може співпадати з 

інтерпретаційною областю, про що говорилося вище. Але головною митою інтерпретації є 

пошук такої області, в якій підтверджуються аксіоми та їх несупечність. В загальному 

випадку область застосування теорії не співпадає з інтерпретаціїною областю. Так, 

наприклад, областю інтерпретації поняття "знання" можна взяти нестандартний аналіз, а в 

практичному застосуванні — систему Людина-Машина-Середовище. 

При розгортанні того ж нестандартного аналізу в світлі принципів переносу, ідеалізації й 

стандартизації слід чітко розрізнювати площини відношень "аксіоми, правила" та 

"аксіоми, правила, інтерпретаційна область", так, гіпер дійсні числа модна інтерпретувати 

дрібне-раціональними функціями дійсного змінного. Деяку задачу можна вирішити в 

рамках теорії вказаних функції, навіть не згадуючи нестандартну область. Маємо нову 

інтерпретацію функції як нове гіпер дійсне число. Цим здійснуєм принцип ідеалізації, то б 

то здійснуємо суттєвий перехід від системи "аксіоми, правила" до системи "аксіоми, 

правила, інтерпретаційна область". 

В іншому випадку, навпаки, деяке питання аналізуємо на рівні "аксіоми, правила, 

інтерпретаційна область", наприклад, з застосування уявлень про різні відокремлені 

трансфініти (аналогічно — інфініти). Опісля здій снуємо перехід до області "аксіоми, 

правила", до тих же функції дійсного змінного. Так здійснюється застосування принципу 

стандартизації. В деяких випадках цей перехід виконується в вигляді формальної 

"операції", наприклад, переїзд від бінарного числа х+а до дійсного числа завершується як 

деяка фікція зі(х+а) = х 

В літературі можна зустріти твердження, що нестандартний аналіз (аксіоми, правила, 

інтерпретаційна область) нового знання не дає, а лише спрощує доведення стандартних 

відомих положень. Хоч така концепція можлива, але вона є звуженням можливостей 

нестандартного аналізу. А саме в застосуванні його до фізичних, біологічних та інших 

областей. Більш прості процедури дійсно мають місце як процедури в нестандартному 



доведенні відомих стандартних теорем. Але є приклади в яких використовуються якісні 

особливості нестандартних понять, їх не можна призвести до стандартних понять. 

Особливості ці дозволяють зняти, наприклад, парадокс не вимірності, яке має місце в 

стандартної теорії міри, за рахунок розширення міри від дійсного до гіпердійсного 9 (9 

Для, наприклад праці Богдановича В.І. При множини небулярні відносно дійсної міри. В 

зб. "Промислова кібернетика". К., 1971, с. 21-30.). 

Вище ми зазначили, що в поняття формальної системи можна залучити проблемну 

ситуацію, що зв'язана з питаннями, задачами, проблемами. Нері. дко відмічають як рису, 

що відокремлює людину від машини, здібності першої ставити питання. Але людина не 

тільки ставить питання, вона ще формулює аксіоми, правила виведення, робить пошук 

інтерпретаційної області В запитані про питання важлива формалізація поняття питання 

та залучення його до формальної системи, що дає можливість в решті решт застосувати 

комп'ютер для аналізу та рішення задач. 

Видатний практики-педагоги давно вже відмітили, що ефективним буде навчально-

виховний процес (передача знань і формування умінь та навичок пробудження й 

закріплення тяги до пізнання та доскональності), де користуються не лише істини, а 

піднімаються і вирішуються питання, має місця подолання хиб, має місце боротьба проти 

неправди тобто є живе життя з його проблемними моментами. 

В.І. Богданович в роботі по структурному моделюванню переробки інформації передбачає 

на перших етапах пізнання відокремлювати в свідомості людини область внутрішніх 

програмно-інформаційних ресурсів, які людина використовує в актуальному мисленні та 

безперервна поповнює і уточнює 10 (10 Богданович В.І. структурна модель переробки 

інформації в соціальних системах // сб.: питання підвищення ефективності теоретичних 

досліджень в педагогічної науці. — АПН СССР М., 1976, частина 2.). 

В світлі вище викладеного можна стверджувати, що внутрішні програмно-інформаційні 

ресурси свідомості людини уявляють собою лише другий поверх ієрархії, в якій перший 

поверх свідомості уявляються як ціле, що усвідомлює потреби, задачі як цілі що об'єднані 

з даними, з інформацією. Сюди також входять критерії оцінок, що дають можливість 

сформувати для вирішення задач їх відповідні програми. 
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