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1. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 5. Дедуктивні умовиводи. Простий категоричний силогізм 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Загальна характеристика умовиводу як форми мислення. Види умовиводів. 

2. Особливості та різновиди дедуктивних умовиводів. 

3. Простий категоричний силогізм: його структура та склад. 

4. Аксіома та загальні правила простого категоричного силогізму. 

5. Поняття про фігури та модуси силогізму: 

- перша фігура, її особливі правила й модуси; 

- друга фігура, її правила і модуси; 

- третя фігура, її правила і модуси; 

6. Скорочені, складні та складноскорочені силогізми. 

 

Практичне завдання 

1. Навести власні, оригінальні приклади правильних модусів 1-ї фігури 

простого категоричного силогізму. 

2. Навести власні, оригінальні приклади правильних модусів 2-ї фігури 

простого категоричного силогізму. 

3. Навести власні, оригінальні приклади правильних модусів 3-ї фігури 

простого категоричного силогізму. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
умовивід, міркування, структура умовиводу, засновок, висновок, правильність 

умовиводу, безпосередні та опосередковані умовиводи, достовірні (дедуктивні) 

та імовірнісні умовиводи, дедукція, індукція, аналогія, дедуктивний умовивід, 

традиційна силогістика, простий категоричний силогізм, аксіома силогізму, 

терміни силогізму (менший, більший і середній), фігура силогізму, модус, 

ентимема, полісилогізм, сорит, епіхейрема. 

 

Рекомендована література до Теми 5: 

1. Арутюнов В.Х., Мішин В.М., Кирик Д.П. Логіка. – К., 2000. 

2. Гетманова А.Д. Логика. – М., 2000. 

3. Гетманова А.Д. Логика. Словарь и задачник. – М., 1998. 

4. Войшвилло Е.К. Логика. – М., 2001. 

5. Демидов И.В. Логика. – М., 2000. 

6. Жеребкін В.Є. Логіка. – Харків – Київ, 1999. 

7. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика. – М., 1998. 

8. Конверський А.Є. Логіка для юристів. – К., 2004. 

9. Мельников О.И. Логические задачи. – Киев, Одесса, 1989. 

10. Тофтул М.Г. Логіка. – К., 1999. 

11. Хоменко І.В. Логіка в задачах. – К., 1998. 

 

 



 4 

ТЕМА 6. Дедуктивні умовиводи зі складними судженнями  

Семінарське заняття № 2 – 2 год. 

План 

1. Умовні умовиводи: 

- суто умовний силогізм, його структура та аксіома; 

- умовно-категоричний силогізм, правильні та неправильні модуси. 

2. Розділові умовиводи: 

- розділово-категоричний силогізм, умови отримання істинного висновку; 

- суто розділовий умовивід. 

3. Умовно-розділові (лематичні) умовиводи: 

 

Практичне завдання 

1. Навести власні, оригінальні приклади правильних модусів умовних 

силогізмів. 

2. Навести власні, оригінальні приклади правильних модусів розділово-

категоричного силогізму. 

3. Навести власні, оригінальні приклади правильних модусів умовно-

розділового силогізму. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
умовивід, силогізм, дедукція, модус, стверджувальний модус (modus ponens), 

заперечувальний модус (modus tollens), стверджувально-заперечувальний модус 

(modus ponendo tollens), заперечувально- стверджувальний модус (modus 

tollendо ponens), лема, дилема, трилема, полілема, проста лема, складна лема, 

конструктивна лема, деструктивна лема. 

 

Рекомендована література до Теми 6: 

1. Арутюнов В.Х., Мішин В.М., Кирик Д.П. Логіка. – К., 2000. 

2. Бандурка О.М., Тягло О.В. Курс логіки. – Харків, 1999. 

3. Гетманова А.Д. Логика. – М., 2000. 

4. Демидов И.В. Логика. – М., 2000. 

5. Жеребкін В.Є. Логіка. – Харків–Київ, 1999. 

6. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика. - М., 2002. 

7. Кириллов В.И. Упражнения по логике. – М., 2000. 

8. Малахов В. Логика для юристов. – М., 2002. 

9. Тофтул М.Г. Логіка. – К., 1999. 

10. Хоменко І.В. Логіка для юристів. – К., 2001. 
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2. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

здобувачів вищої освіти на семінарських заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 

рівні сформовані необхідні практичні навички логічного мислення, вміння оперувати 

поняттями; всі навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному 

обсязі, що свідчить про глибоке розуміння логічних основ юридичної діяльності 

та вказує на сформованість основних вмінь користуватись логічними прийомами та 

операціями (аналіз, синтез, дедукція, індукція, традукція). Під час заняття 

продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні 

питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 

дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні сучасної логічної проблематики 

та свідчить про сформовану логічну культуру. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 

сформовані необхідні практичні навички та вміння: формулювати правильні судження, 

що визначені за кількістю, якістю, модальністю, встановлювати їх істинність чи 

хибність; оцінювати і аналізувати істинність або хибність, правильність або 

неправильність думки, що висловлюється; всі передбачені планом заняття навчальні 

завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття 

продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 

практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 

ґрунтується на глибокому знанні логічних основ юридичної діяльності та вказує на 

сформованість основних вмінь користуватись логічними прийомами та операціями. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 

вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та 

закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види 

завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 

носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 

більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 

помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Здобувач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, з 

труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що 

розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними 

вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 


