


  



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

«Логіка» 

Курс 2 2 

Семестр 4 4 

Обсяг кредитів 3 3 

Обсяг годин, в тому числі: 90 90 

Аудиторні 42 4 

Модульний контроль   

Семестровий контроль   

Самостійна робота 48 86 

Форма семестрового контролю залік залік 
 

 

2. Статус дисципліни: вибіркова 

 

3. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 Метою викладання навчальної дисципліни «Логіка» є розвинути логічну 

культуру студентів, допомогти їм здобути навичок правильного міркування.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Логіка» є: 

- сформувати у студентів культуру мислення, тобто навчити мислити 

чітко, ясно, послідовно, несуперечливо; 

- допомогти студентам оволодіти певною сукупністю знань про 

засоби інтелектуальної діяльності, її форми і закони для застосування цих знань 

на практиці; 

- навчити свідомо будувати правильні міркування, відрізняти їх від 

неправильних, уникати логічних помилок, вміло й ефективно обґрунтовувати 

істинність думок; 

- навчити захищати свої погляди і переконливо спростовувати хибні 

думки та неправильні міркування своїх опонентів. 

 

 

4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 
Після вивчення курсу студенти будуть:  

- знати про засоби логіко-інтелектуальної діяльності, про її форми, а 

також про закони правильного мислення; 

-  вміти застосовувати логічні знання на практиці, тобто навчились вірно 

оперувати поняттями і судженнями, використовувати у міркуваннях логічно 

обґрунтовані схеми умовиводів, правильно доводити і спростовувати ті чи інші 

положення.  

 

В процесі навчання студенти здобудуть наступні компетентності:  



- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- здатність приймати обґрунтовані рішення; 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації  

з різних джерел; 

- здатність бути критичним і самокритичним; 

- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

 

 

5. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1 «Предмет і значення логіки, її історія. Мислення і 

мова» 

Тема 1. Предмет і значення логіки 

як науки 

7 2 2 - - - 3 

Тема 2. Історія розвитку логічних 

знань 

7 2  - - - 5 

Тема 3. Семіотичний характер 

логіки. 

7 2 2    3 

Модульний контроль   

Разом 21 6 4 - - - 11 

Змістовий модуль 2 «Логічна характеристика форм мислення» 

Тема 4. Поняття як форма мислення 7 2 2 - - - 3 

Тема 5. Логічні операції з 

поняттями 

7 2 2 - - - 3 

Тема 6. Судження як форма 

мислення 

7 2 1 - - - 4 

Тема 7. Складні судження 7 2  - - - 5 

Тема 8. Основні закони логіки 7 2 1 - - - 4 

Тема 9. Характеристика умовиводу 7 4     3 



Модульний контроль   

Разом 42 14 6 - - - 22 

Змістовий модуль 3 «Види умовиводів. Основи теорії аргументації» 

Тема 10. Дедуктивний умовивід 7 2 2 - - - 3 

Тема 11. Індуктивний умовивід 7 2 1 - - - 4 

Тема 12. Традуктивний умовивід, 

або аналогія 

6 2 1 - - - 3 

Тема 13. Логічна характеристика 

доведення 

7 2  - - - 5 

Модульний контроль   

Разом 27 8 4    15 

Усього 90 28 14 - - - 48 

 

Тематичний план для заочної форми навчання 

 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1 «Предмет і значення логіки, її історія. Мислення і 

мова» 

Тема 1. Предмет і значення логіки 

як науки 

7 1 - - - - 6 

Тема 2. Історія розвитку логічних 

знань 

7 1 - - - - 6 

Тема 3. Семіотичний характер 

логіки. 

7 - - - - - 7 

Модульний контроль   

Разом 21 2 - - - - 19 

Змістовий модуль 2 «Логічна характеристика форм мислення» 

Тема 4. Поняття як форма мислення 7 - - - - - 7 

Тема 5. Логічні операції з 

поняттями 

7 - - - - - 7 

Тема 6. Судження як форма 7 - - - - - 7 



мислення 

Тема 7. Складні судження 7 - - - - - 7 

Тема 8. Основні закони логіки 7 - - - - - 7 

Тема 9. Характеристика умовиводу 7 2 - - - - 5 

Модульний контроль   

Разом 42 2 - - - - 40 

Змістовий модуль 3 «Види умовиводів. Основи теорії аргументації» 

Тема 10. Дедуктивний умовивід 7 - - - - - 7 

Тема 11. Індуктивний умовивід 7 - - - - - 7 

Тема 12. Традуктивний умовивід, 

або аналогія 

6 - - - - - 6 

Тема 13. Логічна характеристика 

доведення 

7 - - - - - 7 

Модульний контроль   

Разом 27 - - - - - 27 

Усього 90 4 - - - - 86 

 

 

6. Програма навчальної дисципліни 
 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 

Предмет і значення логіки, її історія. Мислення і мова.  

 

Лекція 1. Предмет і значення логіки як науки. 

Особливості предмету формальної логіки. Місце логіки в системі наук.  

Культура мислення. Соціальне призначення логіки.  

Міркування як предмет дослідження логіки. Структура міркування. 

Істинність думки та формально-логічна правильність міркування.  

Поняття логічної форми (структури) і логічного закону. Єдність і 

відмінність змісту думки і логічної форми. 

Форми мислення: поняття, судження, умовивід. 

 

Ключові слова: формальна логіка, міркування, засновок, висновок, 

істинність знань, форма мислення. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 2, 3, 6, 8, 13, 20, 22 

Додаткові: 27, 28, 35,43 

 

Лекція 2. Історичні етапи розвитку логічних знань.  



Формування логічних знань в Індії і Греції в сер. І тис. до н. е. 

Взаємозв’язок риторики і логіки в буддизмі. Особливості побудови умовиводу 

в індійській логіці. 

Основні представники античної логіки. Роль Арістотеля у становленні 

формальної логіки як науки. Проблема універсалій і варіанти її вирішення в 

основних напрямах середньовічної схоластичної логіки.  

Розвиток логіки в період Нового часу. Ф.Бекона, Р.Декарт, Г.Ляйбніц.  

Етапи розвитку математичної логіки. Становлення логічної семантики.  

Розвиток логіки в Україні.  

 

Ключові слова: індійська логіка, антична логіка, індукція, дедукція, 

апорії, схоластика, мнемонічні засоби, математична логіка. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 8, 16, 20, 22 

Додаткові: 26, 28, 40, 46, 51, 61 

 

Лекція 3. Семіотичний характер логіки. 

Мислення і мова. Поняття про знак. Види знаків: знаки-індекси, знаки-

образи, знаки-символи.  

Семіотика як наука про знаки і знакові процеси. Структура знакового 

процесу і значення знаку. Виміри семіотичного аналізу мови: синтаксичний, 

семантичний і прагматичний. 

Поняття формалізації. Особливості формалізованої мови. Структура 

формалізованої мови: метамова і об’єктна мова. Дескриптивні і логічні терміни 

у складі висловлювання. 

 

Ключові слова: знак, знаковий процес, штучні мови, семіотичний аналіз 

мови, формалізація, метамова, об’єктна мова, дескриптивні і логічні терміни. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 5, 8, 14, 15, 22,  

Додаткові: 33, 39, 48, 50, 52, 59 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

Логічна характеристика форм мислення 

 

Лекція 4. Поняття як форма мислення 

Процес формування понять. Структура понять: обсяг і зміст. Логічні 

класи, підкласи та елементи класу. Закон зворотного зв’язку між змістом і 

обсягом понять. 

Види понять: за змістом і обсягом. Відношення між поняттями. 

Порівнянні і непорівнянні поняття. Сумісні і несумісні поняття. Відношення 

між сумісними поняттями. Види відношень серед несумісних понять. 

Роль понять у пізнанні і практичній діяльності людини. 

 



Ключові слова: поняття, абстрагування, зміст поняття, обсяг поняття, 

порівнянні і непорівнянні поняття, сумісні і несумісні поняття. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 6, 7, 10, 17, 18, 21, 24 

Додаткові: 30, 31, 32, 39 

 

Лекція 5. Логічні операції з поняттями 

Операції над поняттями як логічні дії, що призводять до утворення нових 

понять. 

Узагальнення. Обмеження. Визначення (дефініція) понять. Основні види 

визначень. Правила визначень і можливі помилки у визначенні понять. 

Поділ понять і його види. Правила поділу і можливі помилки в поділі 

понять. Класифікація, її основні види. 

 

Ключові слова: узагальнення понять, обмеження понять, визначення 

понять, поділ понять, класифікація. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 6, 7, 8, 10, 17, 18 

Додаткові: 30, 31, 32, 37, 43 

 

 

 

Лекція 6. Судження як форма мислення 

Загальна характеристика судження і висловлювання. Просте і складне 

судження. Прості судження, їх види та структура. Атрибутивні, релятивні та 

екзистенційні судження. Відношення між судженнями за схемою «логічний 

квадрат». 

Розподіл термінів у судженні. Квантори і пропозиційні функції в 

судженнях. Сутність і характеристика відношень між судженнями. Логічні 

операції над судженнями: обернення, перетворення, протиставлення суб’єкту, 

протиставлення предикату. 

 

Ключові слова: судження, просте і складне судження, атрибутивні, 

релятивні та екзистенційні судження, «логічний квадрат», квантори. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 6, 7, 10, 17, 18, 21, 24 

Додаткові: 31, 32, 35, 38, 39 

 

Лекція 7. Складні судження 

Складні судження.  Логічні сполучники. Поділ складних суджень за 

типом логічних відношень. Умовні, кон’юнктивні, диз’юнктивні, еквівалентні 

судження. Логічні змінні і логічні постійні.  

Еквівалентні судження і тавтологічні речення. Табличне визначення 

основних логічних сполучників. 

 



Ключові слова: складне судження, логічний сполучник, умовне 

судження, розділове судження, єднальне судження. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 6, 7, 10, 17, 18, 21, 24 

Додаткові: 31, 32, 35, 38, 39 

 

Лекція 8. Основні закони логіки 

Поняття логічного закону. Об’єктивний характер законів логіки.  

Закон тотожності, його визначення та зміст. Вимоги до закону 

тотожності. Символьна форма запису закону тотожності.  

Закон заборони суперечності (несуперечність), його правила та область 

застосування. Неприпустимість логічної суперечності в мисленні людини. Межі 

дії закону заборони суперечності. Символьна форма запису закону заборони 

суперечності. Логічні помилки, що виникають унаслідок порушення вимог 

даного закону.  

Закон виключеного третього, його визначення і логічна формула 

Об’єктивні підстави даного закону, його роль у пізнанні і практичній 

діяльності. 

Закон достатньої підстави, його визначення і зміст. Логічні помилки, що 

виникають унаслідок порушення закону достатньої підстави. 

Ключові слова: закон логіки, об’єктивність законів логіки, тотожність, 

логічна суперечність, достатня підстава. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 8, 10, 12, 15, 16, 22 

Додаткові: 29, 31, 35, 36, 62 

 

Лекція 9. Характеристика умовиводу  

Загальне поняття про умовивід як форму мислення. Структура умовиводу 

(засновки, висновки, логічна зв’язка). Методи та принципи побудови 

умовиводів. Логічні помилки, що зустрічаються при побудові умовиводів.  

Основні види умовиводів: безпосередніі і опосередковані; дедуктивні, 

індуктивні, традуктивні (аналогії).  

 

Ключові слова: умовивід, індукція, дедукція, традуктивний умовивід 

(аналогія). 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 3; 11; 15; 19; 22 

Додаткові: 35, 38, 43, 47, 55 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. 

«Види умовиводів. Основи теорії аргументації» 

 

Лекція 10. Дедуктивний умовивід 



Простий категоричний силогізм, його структура. Аксіома та загальні 

правила категоричного силогізму. 

Фігури і модуси категоричного силогізму. Складні, скорочені і 

складноскорочені силогізми (ентимема, полісилогізм, соріт, епіхейрема). 

Поняття про умовний силогізм. Умовно-категоричний силогізм та його 

структура.  

Розділово-категоричний силогізм. Дилеми, трилеми, полілеми. Основні 

види дилем: прості і складні, конструктивні і деструктивні. Побудова дилем і 

логічний шлях висновку. 

 

Ключові слова: простий категоричний силогізм, ентимема, полісилогізм, 

соріт, епіхейрема, умовно-категоричний силогізм, розділово-категоричний 

силогізм. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 3; 11; 15; 19; 22  

Додаткові: 35, 38, 43, 47, 55 

 

Лекція 11. Індуктивний умовивід 
Логічна характеристика індуктивних умовиводів. Види індуктивних 

умовиводів. Повна індукція. Схема міркування для повної індукції.  

Неповна індукція. Схема міркування для неповної індукції. Методи 

наукової індукції. Помилки, що виникають при побудові індуктивних 

умовиводів. Обмеженість індукції в пізнанні. Роль індуктивних умовиводів в 

логіці розвитку природничих наук. 

 

Ключові слова: індуктивний умовивід, повна і неповна індукція. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 3; 11; 15; 19; 22 

Додаткові: 35, 38, 43, 47, 55 

 

Лекція 12. Традуктивний умовивід, або аналогія 
Логічна характеристика аналогії (традуктивного умовиводу). 

Неопосередкована логічна основа висновків за аналогією. Характер висновків 

за аналогією і умови підвищення ступеня їх вірогідності. Види аналогій: 

аналогія предметів (властивостей) і аналогія відношень. Структура 

традуктивного умовиводу (умовиводу за аналогією), її символьний запис. 

 

Ключові слова: традуктивний умовивід, аналогія предметів, аналогія 

відношень. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 3; 11; 15; 19; 22 

Додаткові: 35, 38, 43, 47, 55 

 

 

Лекція 13. Логічна характеристика доведення 



Поняття доведення і його логічна структура: теза, аргументи, 

демонстрація, логічний зв’язок тези з аргументами.  

Основні види аргументів. Характеристика видів аргументів. 

Демонстрація, пряме доведення, антитеза. Доведення від супротивного, або 

приведення до абсурду. 

Поняття про спростування, його логічна структура. Способи 

спростування: спростування тези, спростування аргументів, спростування 

зв’язку тези з аргументом.  

Логічні помилки, що найчастіше трапляються під час доведення і 

спростування (софізми, паралогізми, логічні парадокси).  

 

Ключові слова: доведення, спростування, аргументи, теза, антитеза, 

демонстрація, пряме доведення. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 9, 18, 19, 23, 25 

Додаткові: 34, 45, 49, 56, 62 

 

Плани семінарських занять 

 

Змістовий модуль 1. Предмет і значення логіки, її історія. Мислення і мова.  

 

Тема 1. Предмет і значення логіки як науки.  

 

Методичні вказівки 

Специфіка предмету формальної логіки. Місце логіки в системі наук. 

Соціальне призначення логіки. Пізнавальна, світоглядна, ідеологічна, 

методологічна функції логіки. Роль логіки у формуванні інтелектуальної 

культури людини.  

Мислення як предмет дослідження логіки. Чуттєві (емпіричні) та 

раціональні форми відображення дійсності. Особливості абстрактного 

мислення.  

Відмінність між істинністю мислення і формально-логічною правильністю 

міркування. Основні види логічних помилок: паралогізми, софізми і парадокси. 

Шляхи їх подолання. 

Поняття логічної форми (структури) і логічного закону. Єдність і 

відмінність змісту думки і логічної форми.  

 

Основні питання 

 

1. Предмет і метод логіки як науки.  

2. Роль логіки у формуванні інтелектуальної культури людини. 

3. Основні види логічних помилок і шляхи їх подолання. 

4. Роль логіки в діяльності юристів. 

5. Основні логіко-філософські підходи до розуміння істини. 

 



Питання для обговорення 

 

1. Які Ви знаєте основні значення слова “логіка”? 

2. Що є предметом дослідження формальної логіки? 

3. Що таке логічна форма? 

4. Чим відрізняються істинність і формальна правильність мислення? 

5. Чим відрізняється абстрактне мислення від чуттєвих форм відображення 

дійсності?  

6. Як співвідносяться між собою мислення і мова? 

7. Які Ви знаєте основні форми абстрактного мислення? 

8. Що Ви знаєте про паралогізми і софізми? 

 

Література [2, 3, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 28, 33, 50 

 

Тема 2. Історія логіки як науки 

 

Методичні вказівки 

 

Передумови формування логічних знань. Виникнення логіки в Індії і Греції 

в V ст. до н. е. Основні представники античної логіки: Парменід, Зенон 

Елейський, Демокріт, Протагор (та інші софісти), Платон та ін. Роль 

Аристотеля у становленні формальної логіки як науки. Внесок стоїків (Зенона, 

Хрізіппа та ін.) в розвиток логіки.  

Проблема універсалій і варіанти її вирішення в основних напрямках 

середньовічної схоластичної логіки: реалізмі, номіналізмі, концептуалізмі.  

Розвиток логіки у Новий час. Концепція індукції Ф. Бекона. Р. Декарт про 

розуміння істини як інтуїтивної очевидності та аналітичний метод в науці. Ідеї 

Г. Лейбніца щодо необхідності створення штучної мови логіки.  

Етапи розвитку математичної логіки у ХІХ і ХХ століттях. Основні 

представники математичної логіки: Дж. Буль, Е. Шредер, О. де Морган, 

П. Порецький, Г. Фреге, Б. Рассел та ін. Становлення і розвиток логічної 

семантики у ХХ столітті.  

Розвиток логіки в Україні. Логічні ідеї в працях С. Яворського, 

Ф. Прокоповича та інших викладачів Києво-Могилянської академії. Розвиток 

логіки в Україні у ХІХ столітті. Прогрес логічних знань в Україні у другій 

половині ХХ століття. 

 

Орієнтовні питання: 

 

1. Розвиток логіки в Античну епоху. 

2. Основні ідеї середньовічної (схоластичної) логіки. 

3. Розвиток логіки у Новий час. 

4. Видатні логіки 19-20-тих століть. 

5. Розвиток логіки в Україні. 

 



Питання для обговорення: 

 

1. Які Ви знаєте основні етапи розвитку науки логіки? 

2. Що Ви знаєте про внесок у розвиток логіки представників елейської школи? 

3. Якими ідеями збагатили логіку софісти? 

4. Чому Аристотеля називають “батьком” формальної логіки? 

5. У чому полягала сутність суперечки між реалістами, номіналістами і 

концептуалістами? 

6. Що Ви знаєте про розвиток логіки в епоху Нового часу? 

7. Які основні представники математичної логіки? 

8. Що Ви знаєте про розвиток логіки в Україні? 

 

Література [1, 8, 16, 20, 22, 26, 28, 40, 46, 51, 61] 

 

 

Тема 3. Семіотичний характер логіки 

 

Методичні вказівки 

 

Мислення і мова. Визначення мови та її види (природні і штучні). 

Походження національних мов і їх логічна одноманітність. Співвідношення 

поетичної мови і мови науки. Засади виникнення штучної мови. 

Поняття про знак. Види знаків: знаки-індекси, знаки-образи, знаки-

символи. Семіотика як наука про знаки і знакові процеси. Науковий внесок 

Фердинанда де Соссюра, Чарльза пірса, Чарльза Морріса. Структура знакового 

процесу і значення знаку. Виміри семіотичного аналізу мови: синтаксичний, 

семантичний і прагматичний. 

Поняття формалізації. Особливості формалізованої мови. Структура 

формалізованої мови: метамова і об’єктна мова. Дескриптивні і логічні терміни 

у складі висловлювання. 

 

Орієнтовні питання: 

 

1. Мова як знакова система. 

2. Основна проблематика логічної семантики. 

3. Основна проблематика логічної прагматики. 

4. Логіко-семантичний аналіз мови. 

 

Питання для обговорення: 

 

1. Що таке знак і які існують види знаку? 

2. Якою є структура знакового процесу? 

3. В чому полягає особливість семіотики як науки? 

4. У чому полягає специфіка логічного синтаксису, логічної семантики і 

логічної прагматики? 



5. В чому відмінність об'єктної і метамови? 

6. Навіщо використовують штучні мови? 

7. Який метод вважають основним методом логіки? 

8. В чому полягає сутність парадоксу? 

 

Література [1, 5, 8, 14, 15, 22, 33, 39, 48, 50, 52, 59] 

 

  

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

Логічна характеристика форм мислення 

 

Тема 4. Поняття як форма мислення 

 

Методичні вказівки 

 

Поняття як висхідна форма мислення. Процес формування понять. Ознаки: 

істотні і неістотні. Відмінність між поняттями і уявленнями. Логічні прийоми, 

що сприяють утворенню понять: порівняння, аналіз, синтез, абстрагування, 

узагальнення. Основні функції понять: комунікативна, пізнавальна. Основні 

структурні компоненти понять: обсяг і зміст. Характеристика закону 

зворотного зв’язку між змістом і обсягом понять. 

Відмінність між поняттям і словом та їх зв’язок. Значення поняття: 

смислове і предметне. 

Види понять: за змістом і обсягом. Відношення між поняттями (з 

використанням колових схем Ейлера). Операції над поняттями як логічні дії, 

що призводять до утворення нових понять. Узагальнення і обмеження; 

визначення; поділ понять і класифікація як різновид поділу. Правила 

здійснення операцій та можливі помилки. 

 

Орієнтовні питання: 

 

1. Характеристика поняття як форми мислення. 

2. Логічні операції над поняттями. 

3. Класифікація і її роль в науці. 

 

Питання для обговорення: 

1. Яким чином утворюються поняття? 

2. Що Ви знаєте про поняття як форму мислення? 

3. Як співвідносяться поняття і уявлення? 

4. Які основні функції виконують поняття? 

5. Що таке зміст і обсяг понять? 

6. Які існують види понять? 

7. Які існують відносини між поняттями? 



8. Що таке обмеження і узагальнення понять? 

9. Що Ви знаєте про логічну операцію визначення понять? 

10. Чи можна у визначеннях використовувати метафори або порівняння? 

11.  Які помилки можуть виникнути при визначенні понять? 

12. Що Ви знаєте про логічну операцію поділу понять? 

13. Що таке класифікація і які її види Ви можете назвати? 

14. Які помилки можуть виникнути при поділі понять? Як їх уникнути? 

 

 

 

 

Тренінг: 

 

№ 1. Визначте зміст, обсяг, підкласи обсягу і елементи обсягу (якщо є) в 

наступних поняттях: 

 планета Сонячної системи (варіант 1);  хімічний елемент (варіант 2);  

область України (варіант 3);  русалка (варіант 4) 

Приклад вирішення: 

 Варіант 1: Щоб розкрити зміст поняття “планета Сонячної системи”, 

необхідно дати його визначення, отже, планета Сонячної системи – це така 

планета, яка обертається навколо Сонця; обсяг даного поняття складається з 8 

елементів (планет, відомих сучасній науці); підкласи обсягу: внутрішні (від 

Меркурію до Марса) і зовнішні (від Юпітера до Нептуна) планети; елементи 

обсягу: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. 

 

№ 2. Наведіть приклади наступних видів понять: 

 пустих і непустих (варіант 1);  збірних і незбірних (варіант 2);  

конкретних і абстрактних (варіант 3);  позитивних і негативних, співвідносних 

і неспіввідносних (варіант 4) 

Приклад вирішення: 

 Варіант 1: Пусті (в обсязі 0 елементів): квадратне коло; химера і т. д. 

Непусті (в обсязі більш ніж 0 елементів) бувають одиничними і загальними. 

Одиничні (в обсязі 1 елемент): столиця Волинської області, автор “Кобзаря”, 

творець теорії відносності і т. д. Загальні (в обсязі більше одного елементу): 

місто на Дніпрі, киянин, апельсин, природнича наука і т. д. 

 

№ 3. Наведіть приклади понять, обсяги яких знаходяться між собою у 

відносинах: 

 перетину (варіант 1);  підпорядкованості (варіант 2);  

контрадикторності (варіант 3);  контрарності (варіант 4) 

Приклад вирішення: 

 Варіант 1: У відносинах перетину знаходяться наступні поняття: 

спортсмен (Х) і студент (У), оскільки спортсмени бувають як студентами (Я. 



Кличкова, ін.), так і не студентами ( А. Шевченко, ін.), так само і студенти 

бувають як спортсменами, так і не спортсменами. 

 

№ 4. Визначте відносини між обсягами понять, графічно зобразивши їх за 

допомогою кіл Ейлера або діаграм Ейлера-Венна: 

 цегляний будинок, будинок, дерев’яний будинок, одноповерховий 

будинок, двоповерховий будинок (варіант 1);  студент, не студент (варіант 2); 

 навчальний заклад, Національна Академія наук України, Президентський 

університет МАУП, технікум, університет (варіант 3);  день, частина доби, ніч 

(варіант 4) 

Приклад вирішення: 

  Варіант 1: Позначимо поняття: будинок – Х, цегляний будинок – А, 

дерев’яний будинок – Б, одноповерховий будинок – В, двоповерховий будинок 

– Г. Поняття Х є родовим для А, Б, В, Г. А частково збігається (перетинається) з 

В, Г. Б також перетинається з В, Г. А, Б і В, Г не містять спільних елементів, 

вони спів підпорядковані Х. 

 

Література [6, 7, 8, 10, 17, 18, 21, 24, 30, 31, 32, 37, 39, 43] 

   

Тема 5. Судження як форма мислення 

 

Методичні вказівки 

 

Загальна характеристика судження і висловлювання. Питання та судження. 

Зміст та форма суджень. Структура судження. Представлення структури 

суджень за допомогою формул. 

Прості судження, їх види та структура. Види атрибутивних суджень. 

Прості релятивні судження. Екзистенцій ні судження. Єдина класифікація 

суджень за кількістю і якістю. Розподіл термінів у судженні. Логічні змінні і 

логічні постійні. Квантори та пропозиційні функції в судженнях. Поділ суджень 

за змістом предиката. Поділ суджень за модальністю (алетичні, епістемічні, 

деонтичні, аксіологічні, темпоральні). Об’єднана класифікація простих 

категоричних суджень. 

Сутність і характеристика відношень між судженнями (за логічним 

квадратом). Логічні операції над судженнями: обернення, перетворення, 

протиставлення суб’єкту, протиставлення предикату. 

Складні судження. Поділ складних суджень за типом логічних зв’язок на 

умовні (імплікативні), кон’юнктивні, диз’юнктивні, еквівалентні. Еквівалентні 

судження і тавтологічні речення. Табличне визначення основних логічних 

сполучників та їх логічна характеристика. 

 

Орієнтовні питання: 

 

1. Загальна характеристика судження як форми мислення. 



2. Специфіка модальних суджень. 

3. Відносини між судженнями. 

4. Логічні операції над судженнями. 

5. Логічна характеристика складних суджень створених за допомогою логічних 

сполучників. 

 

Питання для обговорення: 

 

1. Що Ви знаєте про судження як форму мислення? 

2. Яка відмінність існує між судженням і реченням? 

3. Що таке “суб’єкт” і що таке “предикат” судження? 

4. За якими ознаками поділяються категоричні судження? 

5. Чим атрибутивні судження відрізняються від реляційних? 

6. Який термін у судженні називається розподіленим? 

7. Які основні види модальних суджень Ви знаєте? 

8. Чим відрізняється звичайна диз’юнкція від строгої? 

9. Що Ви знаєте про табличне визначення логічних сполучників? 

10. Які відносини існують між судженнями: А, Е, І, О (за логічним квадратом? 

11. Які відносини існують між простими реляційними судженнями? 

12. Що Ви знаєте про трансформацію простих атрибутивних суджень? 

13. Що Ви знаєте про трансформацію простих реляційних суджень? 

14. Що Ви знаєте про трансформацію складних суджень? 

 

Тренінг: 

 

Вправа № 1.  Визначте вид судження і його структуру: 

 “Деякі ліки є небезпечнішими самої хвороби” (Сенека) (варіант 1);  

“Жодна причина не вибачає неввічливості”(Т. Шевченко) (варіант 2);  

“Рукописи не горять” (М. Булгаков) (варіант 3);  “Слово часто буває 

переконливіше золота” (Демокріт) (варіант 4) 

Приклад вирішення: 

 Варіант 1: Дане судження є частковостверджувальним (виду І), має 

структуру: деякі S є Р. 

 

Вправа № 2. Наведіть приклади двох суджень, які знаходились би між 

собою у відносинах: 

 контрадикторності (за логічним квадратом) (варіант 1);  контрарності (за 

логічним квадратом) (варіант 2);  субконтрарності (за логічним квадратом) 

(варіант 3);  підкорення (за логічним квадратом) (варіант 4) 

Приклад вирішення: 

 Варіант 1: Відносини контрадикторності існують між судженнями виду: 

А (всі S є Р) – О (деякі S не є Р), а також Е (всі S не є Р) - І (деякі S є Р). 

Контрадикторні судження не можуть бути одночасно істинними і одночасно 



хибними. Наприклад: А “всі шимпанзе є мавпами” (і) та О “деякі шимпанзе не є 

мавпами” (х). 

 

Вправа 3. Що Ви можете сказати про наступні пари суджень? 

 всі озера – прісні водоймища; жодне озеро не є прісним водоймищем 

(варіант 1);  Аральське море - глибоке; Аральське море - мілке (варіант 2);  

жодна флейта не є струнним інструментом; деякі флейти – струнні інструменти  

(варіант 3);  деякі студенти вчаться добре; деякі студенти вчаться погано 

(варіант 4) 

Приклад вирішення: 

 Варіант 1: Перше судження має структуру: всі S є Р 

(загальностверджувальне, виду А), а друге – всі S не є Р (загальнозаперечне, 

виду Е). Між даними судженнями за логічним квадратом існують відносини 

контрарності, тобто такі судження не можуть бути одночасно істинними, але 

можуть бути одночасно хибними. Також може мати місце ситуація, коли одне з 

них буде істинним, а інше  - хибним. У нашому прикладі і перше, і друге 

судження – хибні. 

 

Вправа 9. Визначте вид наступних складних суджень і запишіть ці судження 

за допомогою символів: 

 “Коли я молюся чужою мовою, то дух мій молиться, а розум спить” 

(Апостол Павло) (варіант 1);  “Робот не може зашкодити людині, або своєю 

бездіяльністю дозволити причинити шкоду людині” (А. Азімов) (варіант 2);  

“Бачити несправедливість і мовчати – це значить самому брати в ній участь” (Ж.-

Ж. Руссо) (варіант 3);  “Якби не похилилися раби, то не стояло б над Невою отих 

осквернених палат” (Т. Шевченко) (варіант 4) 

Вирішення: 

 Варіант 1: Дане складне судження складається з трьох простих, перша 

частина представлена імплікацією (сполучник: “коли... , то... ”), друге і третє 

судження поєднані кон’юнктивно (у даному випадку сполучник “а”). В цілому 

дане судження за допомогою символів можна записати наступним чином:  

А  (В  С). 
 

Література [6, 7, 10, 17, 18, 21, 24, 31, 32, 35, 38, 39] 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. 

«Види умовиводів. Основи теорії аргументації» 

   

Тема 6. Умовивід як форма мислення 

 

Методичні вказівки 

 



Загальне поняття про умовивід як форму мислення. Структура умовиводу 

(засновки, висновки). Методи та принципи побудови умовиводів. Логічні 

помилки, що зустрічаються при побудові умовиводів. 

Основні види умовиводів: достовірні та ймовірні; дедуктивні, індуктивні, 

традуктивні (аналогії).  

Визначення дедуктивних умовиводів (силогізмів). Основні види 

дедуктивних умовиводів: категоричні, розділові й умовні. Їх логічна 

характеристика. Простий категоричний силогізм (ПКС) та його структура. 

Терміни ПКС. Фігури та модуси категоричного силогізму.  

Складні, скорочені і складно-скорочені силогізми (ентимема, епіхейрема, 

полісилогізм, сорит).  

Поняття про умовний силогізм. Умовно-категоричний силогізм та його 

структура. Модуси умовно-категоричного силогізму. Розділово-категоричний 

силогізм. Дилеми, трилеми, полілеми. Основні види дилем: прості і складні, 

конструктивні і деструктивні. Побудова дилем і логічний шлях висновку. 

Логічна характеристика індуктивних умовиводів. Визначення і структура 

індуктивних умовиводів. Види індуктивних умовиводів. Повна індукція. Схема 

міркування для повної індукції. Неповна індукція. Схема міркування для 

неповної індукції. Перетворення індуктивних умовиводів. Помилки, що 

зустрічаються при побудові індуктивних умовиводів. Обмеженість індукції в 

пізнанні.  

Логічна характеристика аналогії (традуктивного умовиводу). Структура 

традуктивного умовиводу та її запис за допомогою логічної символіки. 

Аналогія як рух думки від окремого до окремого або від часкового до 

часткового. Види аналогій: аналогія предметів  і аналогія відносин. 

Застосування аналогії в природознавстві, в суспільних науках, в практичній 

діяльності. 

 

Орієнтовні питання: 

 

1. Умовивід як форма мислення. 

2. Основні види умовиводів: дедуктивні, індуктивні, традуктивні. 

3. Простий категоричний силогізм. 

4. Складні і складно-скорочені силогізми. 

5. Характеристика розділових і умовних силогізмів. 

6. Індукція з логічної точки зору. 

7. Роль індукції у пізнанні. 

8. Гіпотеза і її роль у науці. 

9. Логічна характеристика аналогії. 

 

Питаннядля обговорення: 

 

1. Що Ви знаєте про умовивід як форму мислення? 

2. Яку структуру має умовивід?  

3. Які умовиводи називаються дедуктивними? 



1. Що таке “індуктивний умовивід”?  

2. Що таке “традуктивний умовивід” (аналогія) з логічної точки зору? 

4. Який умовивід називається безпосереднім? 

5. Що Ви знаєте про простий категоричний силогізм (ПКС)? 

6. Яку структуру має простий категоричний силогізм (ПКС)? 

7. Що Ви знаєте про полісилогізм, ентимему, епіхейрему, соріт? 

8. Які види умовних і розділових умовиводів Ви знаєте? 

9. Що Ви знаєте про види дилем? 

10. Які види індуктивних умовиводів Ви знаєте? 

11. В чому полягає сутність повної індукції і яка її роль у пізнанні? 

12. В чому полягає сутність неповної індукції і яка її роль у пізнанні? 

13. Яким чином будуються умовиводи за аналогією? 

14. Які види аналогій Вам відомі? 

15. Дайте логічну характеристику гіпотези. 

16. Які види гіпотез Ви знаєте? 

 

Література [3; 11; 15; 19; 22, 35, 38, 43, 47, 55]  

 

Тема 7: Доведення і спростування у логіці 

 

Методичні вказівки 

 

Поняття доведення і його логічна структура: теза, аргументи, 

демонстрація, логічний зв’язок тези з аргументами. Доведення як різновид 

умовиводу. Основні види аргументів: факти дійсності, закони, аксіоми, 

визначення, раніше доведені положення. Демонстрація як сукупність прийомів 

обгрунтування тези. 

Розподіл доведення на види. Поняття прямого доведення. Поняття 

антитези. Непряме доведення. Доведення від супротивного, або приведення до 

абсурду. 

Поняття про спростування та його логічна структура. Характеристика 

способів спростування. 

Правила доведення і спростування. Логічні помилки, стосовно аргументів, 

що трапляються в доведеннях. Логічні помилки, що найчастіше трапляються 

під час доведення і спростування (софізми, паралогізми, логічні парадокси). 

Роль практики як критерію істини в процесах міркування. 

Значення доведення і спростування в пізнання, науці і практичній 

діяльності людей у різних сферах суспільного життя. 

 

Орієнтовні питання: 

 

1. Логіка і мистецтво полеміки. 

2. Логічні основи переконання. 

3. Правила і можливі помилки в доведеннях. 

 



Питання для обговорення: 

 

1. В чому відмінність між доведенням і переконанням? 

2. Які компоненти входять у структуру доведення? 

3. В чому полягає подібність і відмінність між доведенням і спростуванням? 

4. В чому полягає подібність і відмінність між аргументами і фактами? 

5. Які види доведень Ви знаєте? 

6. Які Ви знаєте правила аргументації?  

7. В чому полягає теоретичне  і практичне значення аргументації? 

8. Які помилки у формі доведення або спростування Ви можете назвати? 

 

Література [9, 18, 19, 23, 25, 34, 45, 49, 56, 62] 

 

 

 

7. Контроль навчальних досягнень 

 

 

 

7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 3 3 7 7 4 4 

Відвідування семінарських занять 1 2 2 3 3 2 2 

Відвідування практичних занять - - - - -   

Робота на семінарському занятті 5 1 5 3 15 2 10 

Робота на практичному занятті - - - - - - - 

Лабораторна робота (в тому числі 

допуск, виконання, захист) 

- - - - - - - 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

25 1 25 1 25 1 25 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ        

Разом - 60 - 75  66 

Максимальна кількість балів:    201 

201:100=2,01. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:2,01 = 

загальна кількість балів. 

   

 

 

7.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 



ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ 1 

«Предмет і значення логіки, її історія. Логіка і мова» 

 

1. Логіка вивчає: 

А. Умови, причини розвитку і функціонування мислення. 

Б. Процеси мислення як складну динамічну систему. 

В. Закони і форми правильного мислення.  

Г. Мислення людини, відображене в мові. 

 

2. Які етапи розвитку логічного знання ви знаєте: 

А. Класичний і сучасний. 

Б. Класичний і некласичний. 

В. Традиційний і сучасний.  

 

3. До форм мислення відноситься: 

А. Судження.  

Б. Відчуття. 

В. Сприйняття. 

Г.Уявлення. 

 

4. Компонентами структури міркування є: 

А. Логічні та нелогічні терміни. 

Б. Засновки і висновок.  

 

5. Логічна семантика є розділом: 

А. Логічної прагматики. 

Б. Логічної семіотики.  

В. Дискретної математики. 

Г. Теорії ігор. 

 

6. Яке визначення іконічних знаків правильне: 

А. Іконічні знаки – це знаки, значення яких установлюють за умовною згодою. 

Б. Іконічні знаки – це знаки, значення яких установлюють на підставі інтуїтивних 

уявлень людей. 

В. Іконічні знаки – це знаки, значення яких повністю визначене предметом, якому 

вони відповідають.  

 

7. Яке визначення знаків-символів правильне: 

А. Знаки-символи – це знаки, значення яких установлюють на підставі контексту, в 

якому їх застосовують. 

Б. Знаки-символи – це знаки, значення яких установлюють за умовною згодою.  

В. Знаки-символи – це знаки, значення яких установлюють на підставі розпоряджень 

та наказів. 

 

8. Яке визначення знаків-індексів правильне: 

А. Знаки-індекси – це знаки, значення яких повністю залежить від контексту, в 

якому їх застосовують.  

Б. Знаки-індекси – це знаки, значення яких установлюють за бажанням людей.  

В. Знаки-індекси – це знаки, значення яких установлюють за умовною згодою. 

 

9. Що вивчає логіка: 



А. Будь-які види знаків.  

Б. Мовні знаки. 

В. Немовні знаки. 

 

10. Логічна правильність думки – це: 

А. Правильне сприйняття предмета за допомогою органів чуття. 

Б. Відсутність будь-яких сумнівів. 

В. Відповідність думки законам і формам мислення.  

Г. Інтуїтивна очевидність. 

 

11. Логічна істинність думки – це: 

А. Інтуїтивна очевидність. 

Б. Правильне сприйняття предмета за допомогою органів чуття. 

В. Відповідність думки законам і формам мислення. 

Г. Адекватне відображення у свідомості людини певної ситуації, що існує в 

реальності.  

 

 

12. Хто з філософів здійснив одну з перших успішних спроб формалізації логічних 

операцій: 

А. Аристотель. 

Б. ф. Бекон. 

В. Г. Ляйбніц.  

Г. А. Уайтхед. 

 

13. Визначте, до якої епохи відноситься наукова діяльність Аристотеля: 

А. Сучасності. 

Б. Нового часу. 

В. Античності.  

Г. Середньовіччя. 

 

14. Паралогізм – це: 

А. Один із видів логічних помилок.  

Б. Метод логіки. 

В. Одна з форм абстрактного мислення. 

Г. Один з різновидів умовиводів. 

 

15. Логічні форми міркування виявляються на рівні: 

А. Чуттєвого сприйняття. 

Б. Абстрактного мислення.  

В. Життєвого досвіду. 

Г. Формування образів. 

 

16. Фундаторами семіотики є: 

А. Г. Ляйбніц. 

Б. Ф. де Соссюр, Ч. Морріс, Ч. Пірс.  

В. Ф. Бекон. 

 

17. Прикладами яких знаків є дорожні знаки: 

А. Іконічні знаки (знаки-копії).  

Б. Знаки-символи.  

В. Знаки-індекси. 



 

18. Скільки засновків може бути в міркуванні: 

А. Один. 

Б. Два. 

В. Один і більше.  

 

19. Прикладами яких знаків є відбитки пальців: 

А. Іконічні знаки (знаки-копії).  

Б. Знаки-символи. 

В. Знаки-індекси. 

 

20. Хто є засновником традиційної логіки: 

А. Аристотель.  

Б. Платон. 

В. І. Кант. 

Г. Г. Ляйбніц. 

 

21. Процес формалізації думки – це: 

А. Виявлення змісту логічних форм мислення. 

Б. Побудова моделі, де змістовним міркуванням відповідають їхні формальні 

аналоги.  

В. Визначення закономірностей процесу міркування. 

 

22. Кому належить перша логічна теорія дедукції: 

А. Сократу. 

Б. Аристотелю.  

В. Бекону. 

Г. Ляйбніцу. 

 

23. Хто вважається засновником сучасної логіки: 

А. Ляйбніц.  

Б. Лукашевич і Тарський. 

В. Гегель.  

 

24. Яке визначення семіотики як науки є правильним: 

А. Семіотика – це наука, яка вивчає знаки та знакові процеси.  

Б. Семіотика – це наука, яка вивчає мовні знаки та процеси, в яких вони 

функціонують. 

В. Семіотика – це наука, яка вивчає немовні знаки та процеси, в яких вони 

функціонують. 

 

25. Яка логічна помилка виникає внаслідок навмисної підміни значення понять: 

А. Паралогізм. 

Б. Софізм.  

В. Парадокс. 

Г. Антиномія. 

 

Критерії оцінювання: 

 

Правильність і точність відповіді за кожне тестове питання – 1 бал. 

Максимальна кількість балів за тест – 25 балів. 



ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ 2 

«Логічна характеристика форм мислення» 

 

1. Унаслідок узагальнення здійснюють перехід: 

А. Від родового до видового поняття. 

Б. Від видового до родового поняття.  

 

2. Межею узагальнення понять є: 

А. Поняття, для яких неможливо знайти родове поняття.  

Б. Поняття, для яких неможливо знайти видове поняття. 

В. Поняття, обсяг яких містить безкінечну кількість елементів. 

 

3. Структура поняття складена з: 

А. Змісту та обсягу.  

Б. Смислу та обсягу. 

В. Предметного та смислового значення. 

 

4. Унаслідок обмеження здійснюють перехід: 

А. Від родового до видового поняття.  

Б. Від видового до родового поняття.  

 

5. У змісті поняття фіксують: 

А. Суттєві ознаки.  

Б. Видові ознаки. 

В. Родові ознаки. 

 

6. Межею обмеження понять є: 

А. Поняття, для яких неможливо знайти родове поняття.  

Б. Поняття, для яких неможливо знайти видове поняття.  

В. Поняття, обсяг яких не містить жодного елемента. 

 

7. Залежно від кількісної характеристики обсягу поняття поділяють на: 

А. Одиничні, абстрактні, конкретні. 

Б. Загальні, відносні, безвідносні.  

В. Загальні, одиничні, пусті. 

 

8. Поділ – це логічна операція над: 

А. Обсягом поняття.  

Б. Змістом поняття. 

 

9. Яке визначення поділу правильне: 

А. Поділ – це логічна операція, внаслідок якої здійснюють перехід від множини 

видових понять до родового поняття.  

Б. Поділ – це логічна операція, внаслідок якої здійснюють перехід від родового 

поняття до множини видових понять.  

 

10. Залежно від характеру елементів обсягу поняття поділяють на: 

А. Позитивні, негативні. 

Б. Збірні, незбірні.  

В. Абстрактні, збірні. 

 



11. Як ви вважаєте: 

А. Члени поділу повинні виключати один одного.  

Б. Члени поділу можуть мати спільні елементи. 

 

12. Залежно від наявності чи відсутності в змісті поняття ознак, на підставі 

яких узагальнюють у клас предмети, поняття поділяють на: 

А. Позитивні, негативні.  

Б. Збірні, незбірні. 

В. Абстрактні, позитивні. 

 

13. Структура поділу складена з: 

А. Подільного поняття, видового поняття, підстави поділу. 

Б. Родового поняття, видового поняття, підстави поділу. 

В. Подільного поняття, членів поділу, підстави поділу.  

 

14. Залежно від наявності чи відсутності в змісті поняття ознак, що вказують 

на відношення з іншими поняттями, поняття поділяють на: 

А. Збірні, незбірні. 

Б. Відносні, безвідносні.  

В. Абстрактні, конкретні. 

 

15. Установлювати певні відношення можна лише між: 

А. Непорівнянними поняттями. 

Б. Порівнянними поняттями.  

В. Порівнянними та непорівнянними поняттями. 

 

16. Визначте характеристику поняття "Столиця": 

А. Одиничне. 

Б. Загальне. 

В. Пусте. 

 

17. Визначте характеристику поняття "Безвідповідальність": 

А. Конкретне. 

Б. Абстрактне. 

 

18. Визначте відношення між поняттями "Пилип Орлик" і "автор першої 

Конституції України": 

А. Перетину. 

Б. Підпорядкування. 

В. Тотожності. 

Г. Протиріччя. 

Д. Протилежності. 

 

19. Визначте вид судження "Деякі ліки небезпечніше за хворобу": 

А. Атрибутивне. 

Б. Релятивне. 

В. Екзистенційне. 

 

20. Визначте відношення між поняттями "студент" і "спортсмен": 

А. Перетину. 

Б. Підпорядкування. 

В. Тотожності. 



Г. Протиріччя. 

Д. Протилежності. 

 

21. Визначте вид судження "Деякі злочинці є неосудними": 

А. Атрибутивне. 

Б. Релятивне. 

В. Екзистенційне. 

 

22. Визначте відношення між поняттями "повнолітня людина" і "неповнолітня 

людина": 

А. Перетину. 

Б. Підпорядкування. 

В. Тотожності. 

Г. Протиріччя. 

Д. Протилежності. 

 

23. Визначте вид судження "Запровадження нових технологій – основа 

підвищення ефективності виробництва": 

А. Атрибутивне. 

Б. Релятивне. 

В. Екзистенційне. 

 

24. Визначте відношення між поняттями "білий" і "чорний": 

А. Перетину. 

Б. Підпорядкування. 

В. Тотожності. 

Г. Протиріччя. 

Д. Протилежності. 

 

25. Визначте, чи проведено операцію обмеження понять "квартира – кімната": 

А. Так. 

Б. Ні. 

 

Критерії оцінювання: 

 

Правильність і точність відповіді за кожне тестове питання – 1 бал. 

Максимальна кількість балів за тест – 25 балів. 
 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ 3 

«Види умовиводів.  Основи теорії аргументації.» 

 

1. Що таке дедуктивне міркування: 

А. Міркування, в якому між засновками та висновком існує відношення логічного 

слідування. 

Б. Міркування, в якому з істинних засновків може випливати як істинний, так і 

хибний висновок. 

В. Міркування, в якому між засновками та висновком існує відношення 

підтвердження. 

 



2. Прямі дедуктивні міркування – це міркування, в яких: 

А. Висновок безпосередньо випливає із засновків. 

Б. Засновки безпосередньо випливають з висновку. 

В. Висновок підтверджують за допомогою додаткових висловлювань. 

 

3. Непрямі дедуктивні міркування – це міркування, в яких: 

А. Висновок випливає з додаткових засновків. 

Б. Висновок випливає із засновків опосередковано на підставі додаткових міркувань. 

В. Висновок підтверджують за допомогою додаткових висловлювань. 

 

4. Чи можуть у дедуктивному міркуванні бути хибні засновки: 

А. Так. 

Б. Ні. 

 

5. Чи можна за схемою дедуктивного міркування отримати хибний висновок: 

А. Так. 

Б. Ні. 

 

6. Що таке правдоподібне міркування: 

А. Міркування, в якому між засновками та висновком немає відношення логічного 

слідування. 

Б. Міркування, в якому між засновками та висновком наявне відношення логічного 

слідування. 

В. Міркування, в якому висновок обґрунтовують за допомогою додаткових 

засновків. 

 

7. Які види індуктивних міркувань ви знаєте: 

А. Міркування за схемою «повна індукція», міркування за схемою «популярна 

індукція». 

Б. Міркування за схемою «наукова індукція», міркування за схемою «популярна 

індукція». 

В. Міркування за схемою «повна індукція», міркування за схемою «неповна 

індукція». 

 

8. Повна індукція відрізняється від неповної тим, що: 
А. У першому випадку обґрунтовують істинність висновку, а в другому – лише його 

хибність. 

Б. У першому випадку аналізують усі предмети певного класу, а в другому – лише 

деякі. 

В. У першому випадку між засновками та висновком наявне відношення логічного 

слідування, а в другому – ні. 

 

9. Чи можна за допомогою повної індукції отримати вірогідне знання: 
А. Так. 

Б. Ні. 

 

10. Чи можна за допомогою неповної індукції отримати вірогідне знання: 
А. Так. 

Б. Ні. 

 

11. Методи встановлення причинних зв’язків застосовують при: 
А. Популярній індукції. 



Б. Науковій індукції. 

 

12. « Поспішне узагальнення» - це логічна помилка, яка виникає, коли: 
А. Підміняють правдоподібність висновків їхньою вірогідністю. 

Б. Просту послідовність подій приймають за їхній причинний зв'язок. 

В. Має місце узагальнення без достатніх на це підстав. 

 

13. Що таке міркування за аналогією: 
А. Міркування, в якому висновок про наявність ознаки у деяких предметів певного 

класу роблять на підставі подібності цих предметів у будь-яких рисах до предметів з іншого 

класу. 

Б. Міркування, в якому висновок про наявність ознаки у предмета роблять на 

підставі його подібності в суттєвих рисах до іншого предмета. 

 

14. Види міркувань за аналогією: 
А. Аналогія властивостей, аналогія відношень. 

Б. Аналогія предметів, аналогія відношень. 

В. Аналогія подій, аналогія ситуацій. 

 

15. Структура аргументації складена з: 
А. Аргументів, висновку, підтвердження. 

Б. Аргументів, тези, форми. 

В. Аргументів, тези, змісту. 

 

16. Апагогічне доведення – це: 
А. Доведення, в якому порушуються закони логіки. 

Б. Непряме доведення (таке, що «відводить у бік»), в якому істинність тези 

доводиться шляхом підтвердження хибності антитези. 

В. Непряме (помилкове) доведення. 

Г. Пряме доведення, в якому відразу підтверджується істинність тези. 

Д. Доведення, в якому для підтвердження істинності тези використовують винятково 

парадоксальні судження. 

 

17. Аргументи – це: 
А. Положення, істинність яких обґрунтовується в процесі доведення. 

Б. Логічні суперечності. 

В. Положення, з яких виводиться істинність або хибність тези. 

Г. Структурний компонент суджень. 

 

18. Спростування – це: 
А. Непряме доведення, в якому істинність тези доводиться шляхом підтвердження 

хибності антитези. 

Б. Певне положення, істинність або хибність якого обґрунтовується в доведенні. 

В. Один з видів доведення, в якому обґрунтовується хибність тези. 

Г. Один з видів доведення, в якому обґрунтовується істинність тези. 

 

19. Антитеза – це: 
А. Контрадикторне (суперечливе) тезі судження. 

Б. Хибний аргумент. 

В. Хибне переконання. 

Г. Коло у доведенні. 

 



20. Як в науці називають недозволені з погляду логіки прийоми, які іноді свідомо 

використовують під час доведень тих чи інших положень: 
А. експерименти. 

Б. Софізми. 

В. Паралогізми. 

Г. Закони логіки. 

 

21. Головні види неповної індукції: 
А. Популярна індукція, наукова індукція. 

Б. Індукція через перелік, популярна індукція. 

В. наукова індукція, звичайна індукція. 

 

22. Існують такі методи встановлення причинних зв’язків: 
А. Метод повноти, метод неповноти, метод залишків. 

Б. Метод схожості, метод різниці, метод супровідних змін, метод залишків. 

В. Метод єдиної схожості, метод єдиної різниці, об’єднаний метод схожості та 

різниці, метод супровідних змін, метод залишків. 

 

23. Простий категоричний силогізм має: 
А. Один засновок. 

Б. Два засновки. 

В. Один і більше засновків. 

 

24. У складі простого категоричного силогізму виділяють: 
А. Менший, більший терміни. 

Б. Більший, середній терміни. 

В. Менший, більший, середній терміни. 

 

25. Фігури простого категоричного силогізму – це його різновиди, які різняться 

положенням: 
А. Середнього терміну. 

Б. Меншого терміну. 

В. Більшого терміну. 

 

 

Критерії оцінювання: 

 

Правильність і точність відповіді за кожне тестове питання – 1 бал. 

Максимальна кількість балів за тест – 25 балів. 

 

7.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. 

Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  

Види тестових завдань: 

 Із вибором однієї правильної відповіді; 

 На встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень; 

 Завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по 

пам’яті; 

 Завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань понять) по 

пам’яті; 



 Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь. 

Критерії оцінювання:  

- виконання тестових завдань – максимум 25 балів. 

7.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Залік 

 

7.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного 

контролю. 

 

1. Основні дефініції поняття «логіка». 

2. Поняття «культура мислення». 

3. Характеристика визначень: «мислення», «свідомість», «абстрактне 

мислення». 

4. Основні форми чуттєвого пізнання. 

5. Характерні риси абстрактного мислення. 

6. Істинність думки і формальна правильність міркувань. 

7. Мова як знакова система. Види знаків. 

8. Рівні семіотичного аналізу мови. 

9. Формалізована мова логіки. 

10. Порівняльна характеристика природної і формалізованої мови. 

11. Ім’я, смисл, значення. 

12. Значення теорії імен для логіки. 

13. Характеристика принципів іменування. 

14. Історичні етапи розвитку логіки. 

15. Взаємозв’язок риторики і логіки в буддизмі. 

16. Особливості побудови умовиводу в індійській логіці (на прикладі 

філософської школи ньяя). 

17. Попередники логіки Арістотеля у Стародавній Греції. 

18. Арістотель – засновник логіки як науки. 

19. Особливості середньовічної (схоластичної) логіки. 

20. Розвиток логіки у Новий час. 

21. Прогрес логічних знань у ХІХ–ХХ століттях. 

22. Розвиток логіки в Україні. 

23. Співвідношення традиційної логіки та сучасної. 

24. Співвідношення понять «традиційна логіка», «сучасна логіка», 

«математична логіка».  

25. Характеристика поняття як форми мислення. 

26. Структура понять: обсяг і зміст поняття. 

27. Закон зворотного відношення між обсягом і змістом понять. 

28. Характеристика абстрактних і конкретних понять. 

29. Характеристика загальних, одиничних і порожніх понять. 

30. Характеристика відносних і безвідносних понять. 

31. Характеристика позитивних і негативних (заперечних) понять. 

32. Характеристика збірних і незбірних понять. 



33. Характеристика порівняних і непорівняних понять. 

34. Характеристика сумісних і несумісних понять. 

35. Характеристика основних видів відношень сумісності між поняттями. 

36. Характеристика основних видів відношень несумісності між поняттями. 

37. Обмеження і узагальнення понять. 

38. Операція визначення понять. 

39. Процедури, подібні до визначення поняття. 

40. Операція поділу понять (структура та види). 

41. Правила поділу понять та можливі помилки при їх порушенні. 

42. Природна та штучна класифікація. 

43. Загальна характеристика судження як форми мислення. 

44. Співвідношення понять: «судження», «речення», «висловлювання». 

45. Структура і основні види простих суджень. 

46. Типологія атрибутивних суджень за кількістю і якістю. 

47. Специфіка реляційних суджень. 

48. Поділ суджень на категоричні та некатегоричні. 

49. Поняття «модальність». 

50. Відношення між простими атрибутивними судженнями (за логічним 

квадратом). 

51. Складні судження та їх види. 

52. Характеристика логічних відношень між складними судженнями. 

53. Логічна характеристика кон’юнкції. 

54. Логічна характеристика простої диз’юнкції. 

55. Логічна характеристика строгої диз’юнкції. 

56. Логічна характеристика матеріальної імплікації. 

57. Логічна характеристика еквіваленції. 

58. Логічна характеристика заперечення. 

59. Табличне визначення логічних сполучників. 

60. Квантор загальності. 

61. Квантор існування. 

62. Характеристика логічного закону. 

63. Закон тотожності. 

64. Закон суперечності. 

65. Закон виключеного третього. 

66. Закон достатньої підстави. 

67. Загальна характеристика умовиводу як форми мислення. 

68. Основні види умовиводів. 

69. Безпосередні і опосередковані умовиводи. 

70. Логічна характеристика дедукції. 

71. Фігури категоричного силогізму. 

72. Правила категоричного силогізму. 

73. Характеристика понять «полісилогізм», «епіхейрема», «соріт». 

74. Логічне поняття індукції. 

75. Роль індукції у пізнанні. 

76. Повна індукція та її структура. 



77. Особливість ймовірних (правдоподібних) умовиводів. 

78. Неповна індукція та її структура. 

79. Гіпотеза з логічної точки зору. 

80. Логічна характеристика аналогії (традуктивного умовиводу). 

81. Аналогія властивостей і аналогія відношень. 

82. Умови правомірності міркувань за аналогією. 

83. Поняття «аргументація». 

84. Характеристика структури доведення. 

85. Наведіть приклад прямого доведення. 

86. Побудуйте непряме доведення. 

87. Поняття про критику та її види. 

88. Характеристика спростування як логічної процедури. 

89. Способи спростування тези. 

90. Спростування аргументів і демонстрації. 

 

7.6. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 
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