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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Логіка займає достойне місце в системі освіти й науки України. Це 

пояснюється її важливою роллю у формуванні інтелектуальної культури 
особистості. Феномен, що позначається словами “логіка”, “логічне” є 
багатовимірним, але логіка – це, насамперед, наука, яка вивчає правильне 
мислення. Якщо дати більш точне визначення логіки як науки, яке враховує 
специфіку її предмета, то необхідно зазначити, що логіка – це наука про 
абстрактні об’єкти: закони мислення, поняття, судження, умовиводи, а також 
про універсальні відношення між ними і позамовною дійсністю. Окрім логіки 
різні аспекти мислення людини вивчають такі науки як лінгвістика, 
психологія, кібернетика, фізіологія вищої нервової діяльності та інші. 

Логіка забезпечує науки методами пізнання, основу яких складає теорія 
умовиводів і доведень. Логіка широко застосовується для вирішення 
важливих проблем інформатики, наприклад, проблеми створення штучного 
інтелекту. Можна стверджувати без жодного перебільшення, що логіка 
відіграє надзвичайно велику роль в діяльності юристів, економістів, 
дипломатів та в інших сферах професійної діяльності, оскільки у сучасній 
практиці використовується майже весь арсенал логічних засобів: визначення 
юридичних, економічних, дипломатичних та інших термінів, поділ понять, 
доведення і спростування і т. ін. Отже, для того щоб стати справжнім 
фахівцем, потрібні дві речі: 1) високий рівень професійних знань і 2) висока 
логічна культура. 

Відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» та «Програми 
забезпечення якості освіти у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія 
управління персоналом» потрібно розвинути логічну культуру студентів, 
допомогти їм здобути навички  правильного міркування. 

Для досягнення поставленої мети необхідно, щоб студенти оволоділи: 
сукупністю основних знань про засоби логіко-інтелектуальної діяльності, 
про її форми і закони; вміннями 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; також необхідно, щоб студенти 
набули навичок логічного аналізу міркувань як власних так і чужих, 
насамперед, для того, щоб попереджувати виникнення інтелектуальних 
помилок, а, якщо вони вже зроблені, то для того, щоб їх знайти і виправити. 

У результаті вивчення дисципліни “Логіка”, студент повинен 
знати: 
 особливості і специфіку дисципліни “Логіка”, її функції і значення 
для наук і практики; 
 предмет логіки як філософської науки і навчальної дисципліни; 
 історію розвитку логічної думки; 
 основні  формально-логічні  закони,  принципи  та  форми  
мислення; 
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 види і правила доведення і спростування, логічні підстави теорії 
аргументації та форми розвитку наукового знання; 
 роль індукції, дедукції, аналогії, гіпотези у науковому пізнанні; 
 основний зміст рекомендованої програмою літератури; 
уміти: 
 досконало володіти логічним мисленням, його методами, формами, 
законами; 
 відповідно до правил і законів логіки розв’язувати практичні 
завдання, пов’язані зі своєю професійною діяльністю; 
 розкрити зміст основних форм абстрактного мислення людини: 
поняття, судження, умовиводу; 
 використовувати методи індукції, дедукції, аналогії, гіпотетико - 
дедуктивний метод у науковому пізнанні; 
 доводити істинні положення (судження, гіпотези, концепції) і 
спростовувати хибні шляхом критики тези, аргументів, демонстрації. 
 конструювати власну аргументацію і переконливо критикувати 
аргументацію опонента. 
 

Під час вивчення дисципліни «Логіка» велике значення приділяється 
проведенню семінарських занять, які є ефективною формою організації 
навчальних занять і з якими органічно поєднуються лекції. 

Семінар (від лат. seminarium – буквально «розсадник», у переносному 
сенсі «школа») – це особлива форма навчальних практичних занять, яка 
полягає у самостійному вивченні студентами за завданнями викладача 
окремих питань і тем лекційного курсу з наступним оформленням 
навчального матеріалу у вигляді доповідей, повідомлень, рефератів, дискусій 
тощо. 

Основними дидактичними цілями проведення таких занять, відповідно 
до вимог Закону України «Про вищу освіту», є: 

 поглиблення та закріплення знань студентів з курсу «Логіка», набутих 
під час лекцій та у процесі вивчення тем, що виноситься на самостійне 
опрацювання: за першоджерелами, за критичною літературою тощо; 

 колективне творче обговорення найбільш складних питань курсу 
«Логіка», самостійне вивчення наукової та методичної літератури, 
формування у студентів навичок самоосвіти; 

 оволодіння студентами методами аналізу фактів, явищ і проблем, що 
розглядаються, та формування умінь і навичок щодо здійснення різних 
видів майбутньої професійної діяльності, зокрема аналітичного 
мислення. 
 
Семінарські заняття виконують такі основні функції: 
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 навчальну – поглиблення, конкретизацію, систематизацію знань, 
засвоєних під час лекційних занять та у процесі самостійної підготовки 
до семінару; 

 розвивальну – розвиток логічного мислення студентів, набуття ними 
вмінь працювати з різними літературними джерелами, формування 
вмінь і навичок аналізу фактів, явищ, проблем тощо; 

 виховну – виховання студентів як майбутніх учених і дослідників, 
прищеплення під час вивчення дисципліни «Логіка» до самостійних 
наукових досліджень із фаху, формування культури мислення; 

 діагностично-корекційну – контроль за якістю засвоєння студентами 
навчального матеріалу, виявлення прогалин у його засвоєнні та їх 
подолання. 

 
У ході семінарського заняття необхідно забезпечувати органічну 

єдність теоретичного і дослідницького пізнання. Семінарські заняття мають 
гармонійно поєднуватися з лекційними та із самостійної роботою студентів. 

 
Характерною особливістю семінару як форми навчальних занять є: 

 активна участь самих студентів у з’ясуванні сутності проблем, питань, 
що були винесені на розгляд; 

 вільне висловлювання власної думки під час обговорення семінарських 
питань і тем; 

 потреба в тому, щоби бути підготовленим до розгляду відповідних 
питань і обізнаним у темах, що розглядаються й обговорюються на 
занятті. 
 
У процесі вивчення дисципліни «Логіка» застосовуються наступні 

форми проведення семінарських занять:  
 
 семінари класичного типу, під час яких розгляд винесених на 

заняття питань теми відбувається у вигляді окремих доповідей студентів із 
подальшими запитаннями та обговорення всіма учасниками семінару; 

 семінари у формі «доповідь – контрдоповідь», під час якого на 
окреме винесене на розгляд питання з теми курсу робиться дві доповіді, що 
презентують протилежні точки зору щодо даної проблеми; 

 семінари-бесіди – найпростіша форма семінару, побудована на 
основі евристичного спілкування, під час якого студенти дають відповіді на 
запитання, що мають проблемний характер і вимагають творчого, 
продуктивного мислення, як-от: «Чому...?», «Як Ви вважаєте...?», «Чим 
можна пояснити...?» тощо; 

 «круглі столи» у вигляді колективної дискусії є вищим рівнем 
евристичної бесіди; найбільш поширена й ефективна форма його проведення 
передбачає висловлення всіх студентів із приводу кожного питання, що 
розглядається: дебати й обмін думками між усіма учасниками привчають 
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студентів самостійно мислити, сприяють розвитку аналітичних навичок, 
розвивають здатність до виваженої аргументації, обстоювання власної точки 
зору, адекватної оцінки себе та увазі й повазі до думок інших. 

 
Методика підготовки до семінарського заняття передбачає поступову 

реалізацію наступних етапів роботи над темою семінару: 
 студент має проаналізувати тему заняття та основні питання, а також 

питання, що винесені на обговорення; 
 студент опрацьовує рекомендовану навчальну, наукову та методичну 

літературу – як із наведеного до кожної теми списку джерел, так і, за 
бажанням, використовуючи додаткові релевантні джерела, що знайдені 
самостійно; при цьому обов’язково потрібно конспектувати та 
занотовувати прочитане, виписуючи важливе для презентації аудиторії; 

 студент стисло і точно формулює свою думку з кожного питання й у 
тезовій або розгорнутій формі готується викладати й обґрунтовувати 
власні міркування; 

 якщо під час підготовки до семінарського заняття виникають певні 
питання, їх слід записати та звернутися за консультацією до викладача. 



ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 

 
Тема 1: Предмет і значення логіки як науки 

 
Методичні вказівки 

 
Специфіка предмету формальної логіки. Співвідношення формальної та 

діалектичної логіки. Місце логіки в системі наук.  
Роль логіки у формуванні інтелектуальної культури людини. Значення 

логіки у професійній діяльності юристів і економістів. 
Рівні відображення дійсності: чуттєвий і раціональний (абстрактний). 

Відчуття, сприйняття і уявлення як форми чуттєвого пізнання дійсності. 
Абстрактне мислення і його характерні особливості. Форми абстрактного 
мислення: поняття, судження, умовивід. 

Міркування як предмет дослідження логіки. Структура міркування 
(засновки і висновок). Відмінність між істинністю мислення і формально-
логічною правильністю міркування. Правило істинності 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. Предметне визначення логіки як науки. 
2. Чуттєві (емпіричні) форми відображення дійсності. 
3. Міркування та його структура. 
4. Правильні  та неправильні міркування. Поняття пор логічну помилку. 
 

Питання для обговорення 
 

Питання для самоконтролю: 
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. Які Ви знаєте основні форми абстрактного мислення? 
7. Що Ви знаєте про паралогізми і софізми? 
 

Література [2, 3, 6, 8, 13, 20, 22, 27, 28]  
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Тема 2. 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. 

 
Основні питання 

 
1. Поняття про знак. Види знаків. 
2. Семіотика як наука пор знаки. 
3. Структура знакового процесу. 
4. Виміри знакового процесу: синтаксичний, семантичний, прагматичний. 
5. Метамова і об’єктна мова як рівні аналізу знакового процесу. Логічний 

парадокс. 
 

Питання для обговорення 
 

1. Як співвідносяться між собою мислення і мова? 
2. Що таке знак і які існують види знаку? 
3. Якою є структура знакового процесу? 
4. В чому полягає особливість семіотики як науки? 
5. У чому полягає специфіка логічного синтаксису, логічної семантики і 

логічної прагматики? 
6. В чому відмінність об'єктної і метамови? 
7. Навіщо використовують штучні мови? 
8. Який метод вважають основним методом логіки? 
9. В чому полягає сутність парадоксу? 

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

  
 

Тема 3. Історія логіки як науки 
 

Методичні вказівки 
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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. 

 
Основні питання 

 
1.Ровиток логічних знань в Античну добу. 
2.Середньовічна (схоластична) логіка. 
3.Логіка у Новий час. 
4.Прогрес логіки у ХІХ-ХХ століттях. 
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 4. Поняття як форма мислення 
 

Методичні вказівки 
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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. 

 
Основні питання 

 
1. Поняття, як форма мислення: 

 а) генезис (походження понять); 
 б) функції понять; 
 в) структура понять. 

2. Поняття і слово, теорія іменування в логіці. 
3. Види понять:  

а) за кількістю елементів обсягу; 
б) за характером елементів обсягу; 
в) за типом елементів обсягу; 
г) за характером ознак, що складає зміст поняття. 

4. Відносини між поняттями. 
5. Логічні операції над поняттями: 

  а) визначення понять; 
  б) обмеження і узагальнення понять; 
  в) поділ понять. 

 
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? 
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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? 

 
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. 

 
Основні питання 

 
1. Логічна характеристика судження як форми мислення. 
2. Структура і основні види простих (елементарних) суджень. 
3. Основні види модальних суджень: 

а) алетичні; 
б) епістемічні; 
в) деонтичні; 
г) аксіологічні; 
д) темпоральні. 

4. Характеристика складних суджень, створених за допомогою логічних 
сполучників: 

а) заперечення; 
б) кон’юнкція; 
в) диз’юнкція; 
г) імплікація; 
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д) еквіваленція. 
5. Функціонально-істинні відносини між судженнями: 

а) відносини між простими атрибутивними судженнями (за 
логічним квадратом); 

б) відносини між простими реляційними судженнями; 
в) відносини між складними судженнями. 

6. Логічні операції над судженнями: 
а) трансформація простих атрибутивних суджень; 
б) трансформація простих реляційних суджень; 
в) трансформація складних суджень. 

 
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? 

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

 
 

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.  
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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. 

 
Основні питання 

 
1. Логічна характеристика умовиводу як форми мислення. 
2. Безпосередні дедуктивні умовиводи: 

а) із простих атрибутивних суджень; 
б) за логічним квадратом; 
в) із реляційних суджень; 
г) із складних суджень. 

3. Опосередковані дедуктивні умовиводи:  
а) логічна характеристика простого категоричного силогізму (ПКС); 
б) складні, скорочені і складноскорочені силогізми побудовані із 

простих категоричних суджень: полісилогізми, ентимеми, епіхейреми, 
соріти. 
4. Основні види розділових і умовних умовиводів:  

а) суторозділові умовиводи; 
б) розділово-категоричні умовиводи; 
в) розділово-умовні умовиводи; 
г) умовно-категоричні умовиводи. 

5. Недедуктивні умовиводи: 
а) повна і неповна індукція; 
б) аналогія властивостей і відносин; 
в) гіпотеза з логічної точки зору. 

 
Питання для обговорення 

 
1. Що Ви знаєте про умовивід як форму мислення? 
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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. Які види гіпотез Ви знаєте? 

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

 
 

Тема 7. Закони логіки 
 

Методичні вказівки 
 

Закони логіки як внутрішній, необхідний, суттєвий зв’язок між думками 
людини. Універсальний характер логічних законів. 

Закон тотожності, його визначення та зміст. Вимоги до закону 
тотожності: відповідність предметній області та однозначність мислення. 
Символьна форма запису закону тотожності. Логічні помилки, що пов’язані з 
порушенням вимог закону тотожності.  

Закон заборони суперечності (закон несуперечності), його правила та 
сфера застосування. Неприпустимість логічної суперечності в мисленні 
людини. Межі дії закону заборони суперечності. Символьна форма запису 
закону заборони суперечності. Логічні помилки, що пов’язані з порушенням 
вимог даного закону.  

Закон виключеного третього, його визначення і логічна формула. Сфера 
застосування закону виключеного третього. Логічні помилки, пов’язані з 
порушенням закону виключеного третього. Символьна форма запису закону 
виключеного третього.  

Смисл поняття: “достатня підстава”. Закон достатньої підстави, його 
визначення і зміст. Логічні помилки, пов’язані з порушенням закону 
достатньої підстави. 

Інші логічні закони: Дунса Скотта, де Моргана, транзитивності, 
комунікативності і т. ін.  
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Основні питання 
 
1. Загальна характеристика законів мислення. 
2. Основні закони логіки: 

а) закон тотожності; 
б) закон заборони суперечності; 
в) закон виключеного третього; 
г) закон достатньої підстави. 

 
Питання для обговорення 

 
1. Яку специфіку мають логічні закони? 
2. В чому проявляється порушення закону тотожності? 
3. До чого призводить порушення закону суперечності? 
4. Де використовується закон виключеного третього? 
5. У чому полягає специфіка закону достатньої підстави? 
6. Чому учасники дискусії (полеміки) повинні дотримуватися закону 

достатньої підстави? 
7. Що Ви знаєте про логічні тавтології, логічні суперечності і виконувані 

судження? 
 

Література [8, 10, 12, 15, 16, 22, 29, 31, 35, 36, 62]  
 

 
Тема 8: 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. 
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Основні питання 
 

1. Логічна характеристика доведення. Структура доведення. 
2. Види доведень. 
3. Правила доведення. 
4. Помилки в доведенні. 

 
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]  

 
  
 
 

ГЛОСАРІЙ 
 

Під час проведення самостійної роботи в межах вивчення курсу 
«Логіка» слід звернути особливу увагу на розуміння певних ключових понять 
і категорій цієї науки.  
 

АЛЕТИЧНА ЛОГІКА – розділ модальної логіки, де досліджуються алетичні 
висловлювання та їх відношення у структурі міркування.  
АЛЕТИЧНІ ВИСЛОВЛЮВАННЯ – модальні висловлювання, до складу 
яких входять модальності “необхідно”, “можливо”, “випадково” та їх 
модифікації.  
АНАЛОГІЯ – міркування, у якому робиться висновок про наявність деякої 
ознаки у досліджуваного одиничного предмета (ситуації, події) на підставі 
його подібності за суттєвими рисами з іншим одиничним предметом 
(ситуацією, подією). Розрізняють аналогію предметів і аналогію відношень.  
АНАЛОГІЯ ВІДНОШЕНЬ – міркування, у якому об'єктом уподібнення 
виступають схожі відношення між двома парами предметів, а переносною 
ознакою – властивості цих відношень.  
АНАЛОГІЯ ПРЕДМЕТІВ – міркування, у якому об'єктом уподібнення 
виступають два схожих одиничних предмети, а переносною ознакою – 
властивості цих предметів.  
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АРГУМЕНТАЦІЯ – процес обґрунтування певного положення (твердження, 
гіпотези, концепції) з метою доведення (переконання) у його істинності, 
слушності.  
БЕЗПОСЕРЕДНЄ МІРКУВАННЯ – міркування (умовивід), у якому 
висновок отримується з одного засновку шляхом його перебудови.  
БІЛЬШИЙ ТЕРМІН – термін, який виступає предикатом висновку у 
простому категоричному силогізмі.  
ВИЗНАЧЕННЯ – логічна операція вияву змісту поняття, що вказує на 
функцію (призначення) предмета думки.  
ГЕНЕТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ – визначення через найближчий рід і видову 
ознаку, де видовою ознакою виступає спосіб походження, утворення чи 
конструювання предметів.  
ДЕДУКТИВНІ МІРКУВАННЯ – міркування, у яких між засновками та 
висновками існує відношення логічного слідування.  
ДЕОНТИЧНА ЛОГІКА – розділ модальної логіки, де досліджуються 
деонтичні висловлювання та їх відношення у структурі міркувань.  
ДЕОНТИЧНІ ВИСЛОВЛЮВАННЯ – модальні висловлювання, до складу 
яких входять такі модальності: “дозволено”, “обов'язково”, “заборонено” та 
їх модифікації.  
ДИХОТОМІЧНИЙ ПОДІЛ – поділ, який здійснюється за наявності чи 
відсутності ознаки (від дихо – два, томе - частини).  
ДОВЕДЕННЯ – сукупність логічних прийомів, спрямованих на 
обґрунтування істинності деякого висловлювання.  
ЕКВІВАЛЕНЦІЯ – логічний сполучник, а також складне висловлювання, 
яке істинне тоді і тільки тоді, коли логічні значення її складових співпадають.  
ЕНТИМЕМА – скорочене міркування, у якому деякі засновки чи висновки 
не висловлюються, а маються на увазі.  
ЕПІСТЕМІЧНА ЛОГІКА – розділ модальної логіки, де досліджуються 
епістемічні модальності.  
ЕПІСТЕМІЧНІ ВИСЛОВЛЮВАННЯ – висловлювання, до складу яких 
входять модальності: “знаю”, “вірю”, ”вважаю”, “доведено”, “спростовано” 
тощо.  
ЕПІХЕЙРЕМА – складноскорочене міркування , засновками якого є 
ентимеми.  
ЗАПЕРЕЧЕННЯ – логічний оператор, який заперечує логічне значення 
висловлювання.  
ЗНАК-ІНДЕКС – знак, значення якого повністю визначається контекстом, у 
якому знак виявляється (займенник, прислівник тощо).  
ЗНАК-КОПІЯ – знак, значення якого визначається тим предметом,, якому 
він відповідає (фотографія, картина, відбитки пальців тощо).  
ЗНАК-СИМВОЛ – знак, який фізично не пов’язаний з об’єктом, який він 
позначає (слова природної мови, дорожні знаки тощо).  
ІНДУКТИВНЕ МІРКУВАННЯ — це правдоподібне міркування, в якому 
здійснюється перехід від знань про окремі предмета або частину предметів 
певного класу до загального знання про весь клас предметів. 



 18

КЛАСИФІКАЦІЯ – багатоступінчастий, послідовний поділ поняття з метою 
систематизації, поглиблення і отримання нових знань щодо членів поділу. 
ЛОГІКА ВИСЛОВЛЮВАНЬ – розділ логіки, який вивчає логічну форму 
складних висловлювань, абстрагуючись від смислового значення 
внутрішньої структури простих висловлювань.  
ЛОГІКА ДІЇ – розділ сучасної логіки, який вивчає поняття “дія” 
(індивідуальна дія, взаємодія, соціальна дія).  
ЛОГІКА ПРЕДИКАТІВ – розділ сучасної логіки, який враховує внутрішню 
структуру простих висловлювань.  
ЛОГІЧНА ФОРМА МІРКУВАННЯ – спосіб зв’язку висловлювань, які 
входять до його складу.  
МЕНШИЙ ТЕРМІН – термін, який виступає суб’єктом висновку у 
простому категоричному силогізмі 
МІРКУВАННЯ (умовивід, силогізм) – форма мислення як послідовність 
висловлювань, де за допомогою відомих висловлювань на основі певних 
логічних правил отримують нове висловлювання.  
МОВА ЛОГІКИ – штучна мова, яка призначена для аналізу логічної 
структури висловлювань.  
МОДАЛЬНА ЛОГІКА – розділ сучасної логіки, де вивчаються модальні 
висловлювання.  
ПОДІЛ ПОНЯТТЯ – логічна операція, в результаті якої здійснюється 
перехід від окремого родового поняття до множини видових понять  
ПОЛІСИЛОГІЗМ – міркування, яке складається з декількох простих, 
поєднаних між собою таким чином, що висновок попереднього простого 
міркування, стає одним з засновків наступного міркування.  
ПОНЯТТЯ – форма мислення (думка), яка шляхом вказівки на певну ознаку, 
виділяє з універсаму та узагальнює в клас предмети (предмети думки), яким 
притаманна ця ознака.  
ПРОСТИЙ КАТЕГОРИЧИНИЙ СИЛОГІЗМ – дедуктивне міркування 
(силогізм, умовивід), засновками і висновками якого є прості категоричні 
висловлювання (судження).  
СЕРЕДНІЙ ТЕРМІН – термін простого категоричного силогізму, який 
міститься у обох засновках, але не входить до висновку.  
СКЛАДНЕ ВИСЛОВЛЮВАННЯ – висловлювання, яке включає в себе як 
самостійні частини інші висловлювання..  
СОРИТ – складноскорочений силогізм (умовивід, міркування), у якому не 
висловлюються, а лише маються на увазі більші або менші засновки і всі 
висновки, окрім останнього.  
СПРОСТУВАННЯ – встановлення хибності положення з використанням 
логічних засобів та положень, істинність яких доведена.  
ТЕМПОРАЛЬНА ЛОГІКА – розділ модальної логіки, де досліджуються 
темпоральні висловлювання: “було”, “буде”, “раніш” тощо.    
ФІГУРИ ПРОСТОГОКАТЕГОРИЧНОГО СИЛОГІЗМУ – різновиди 
силогізму, які відрізняються розміщенням середнього терміну 
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ФОРМАЛІЗАЦІЯ – побудова моделі, у якій змістовим міркуванням 
відповідають їх формальні аналоги.  
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