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Метою вивчення навчальної дисципліни «Логіка» є формування фахової 

логічної культури менеджера. Це передбачає ознайомлення здобувачів вищої 

освіти з основними формами, законами, правилами і прийомами мислення. 

Знання законів і правил мислення дає майбутнім фахівцям можливість свідомо 

підходити до процесу мислення, сприяти підвищенню культури мислення в 

професійній діяльності і пізнанню фактів та процесів. Логіка допомагає довести 

істинні судження і спростувати хибні. Вона вчить мислити правильно. Поняття 

«істина» і «логіка» взаємопов’язані, тому значення логіки для підготовки 

спеціалістів вищої кваліфікації неможливо переоцінити. Вивчення курсу логіки 

передбачає знайомство здобувачів вищої освіти з основними проблемами 

класичної і модальної логіки, а також деякими розділами логіки висловлювань. 

Знання цих розділів і законів логіки допоможе майбутнім фахівцям спростувати 

хибні висновки і умовиводи, з якими їм доведеться зіткнутися у професійній 

практиці, різного роду дискусіях і суперечках, а також різноманітного 

тлумачення правових норм. Вивчення курсу спрямоване на формування у 

здобувачів вищої освіти поваги до обраної професії правозахисника, любові до 

народу України, прагнення відстоювати закон і справедливість на основі 

конституції України та діючого законодавства; культури ділового спілкування, 

прийнятої у сучасному цивілізованому світі 

 

За умови успішного вивчення дисципліни ЗВО набувають наступних 

компетентностей, визначених освітньою програмою: 

 ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.ПР8 

 ЗК10. Здатність до проведення досліджень на відповідному 

рівні.ПР7●11 

 ЗК11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

 СК16. Здатність до формування стратегій управління фінансово-

економічною безпекою ведення бізнесу підприємств різних форм 

власності та напрямів діяльності в умовах внутрішніх і зовнішніх загроз. 

 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Логіка» вивчається як базова та не передбачає 

попереднього оволодіння навчальними дисциплінами бакалаврського рівня. 

 

Результати вивчення навчальної дисципліни «Логіка» визначені 

освітньою програмою: 

 ПРН16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.  

 

Обсяг навчальної дисципліни: 3 кредити ECTS, 90 год. – денна форма 

навчання; 3 кредити ECTS, 90 год. – заочна форма навчання. 
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Програма навчальної дисципліни 

 

ТЕМА 1.  ПРЕДМЕТ І ЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ЛОГІКА» 

Пізнання як діалектичний процес. Чуттєве пізнання і його форми 

(відчуття, сприйняття, уявлення). Логічне пізнання і його форми (поняття, 

судження, умовивід). Мислення як предмет логіки. Істинність і правильність 

міркування. Семіотичний характер логіки. Мислення і мова. Виникнення логіки 

як науки та основні етапи її історичного розвитку. Логіка формальна і 

діалектична. Теоретичне і практичне значення логіки. Роль логіки в 

професійній практиці. 

 

ТЕМА 2.  ПОНЯТТЯ. ВИДИ ПОНЯТЬ ТА ОПЕРАЦІЇ З НИМИ 

Поняття як форма мислення. Суттєві і несуттєві ознаки понять. Логічні 

прийоми утворення понять (аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, 

узагальнення). Зміст і обсяг поняття. Закон зворотного відношення між обсягом 

і змістом поняття. Види понять: одиничні і загальні, конкретні і абстрактні, 

позитивні і негативні, співвідносні і безвідносні. Відношення між поняттями: 

порівнянні і непорівнянні, сумісні і несумісні. Типи сумісності: рівнозначність 

(тотожність), перехрещення, підпорядкування (відношення роду і виду). Типи 

несумісності: супідрядність (координація), противність (контрарність), 

суперечність (контрадикторність). Логічні операції з поняттями. Узагальнення і 

обмеження понять. Визначення понять. Види визначення: реальні, номінальні, 

генетичні, визначення через рід і видову відмінність. Правила і помилки, 

можливі при визначенні. Поділ понять. Правила поділу. Види поділу понять. 

Класифікація. Застосування класифікації в науці і практиці. 

 

ТЕМА 3.  СУДЖЕННЯ ЯК ФОРМА МИСЛЕННЯ 

Судження як форма мислення. Загальна характеристика суджень. 

Судження і речення. Роль запитання в судовому пізнанні. Просте судження, 

види і структура. Категоричні судження, їх види. Розподіленість термінів у 

судженнях. Поняття про квантори. Поділ суджень за модальністю. Відношення 

між судженнями. Види відношень: противності, підпротивності, суперечності, 

підпорядкування. Логічний квадрат. Загальна характеристика складних 

суджень. Умовне (імплікативне) судження. Єднальне (кон’юнктивне) судження. 

Розподільне (диз’юнктивне) судження. Логічна структура складних суджень і 

тлумачення норм права. Модальні судження і їх особливості. Види модальних 

суджень: можливості (проблематичні), дійсності (асерторичні), необхідності 

(аподидактичні). Модальні судження і норми права. 

 

ТЕМА 4.  ОСНОВНІ ЗАКОНИ ЛОГІКИ 

Загальна характеристика основних законів логіки. Закон тотожності. 

Закон суперечності. Закон виключеного третього. Закон достатньої підстави. 

Софізми та паралогізми. Значення законів логіки для науки і практики. 



4 

 

Класична (символічна) логіка. Логічні змінні та логічні постійні. 

Дескриптивне висловлювання. Логіка висловлювань (пропозиційна логіка) і 

логіка предикатів. Мова логіки висловлювань. Пропозиційні змінні та знаки 

логічних сполучників. Запереченні, кон’юнкція, диз’юнкція, імплікація, 

еквіваленція та значення їх істинності. Поняття логічного закону, логічного 

протиріччя, висловлювання, що виконується. Логічні сполучники в правових 

контекстах. Метод таблиць істинності та його використання у практичній 

діяльності. 

 

ТЕМА 5.  УМОВИВІД ЯК ФОРМА МИСЛЕННЯ. ДЕДУКТИВНІ 

УМОВИВОДИ 

Загальна характеристика умовиводу як форми мислення. Структура 

умовиводу: засновки, висновок. Загальні правила умовиводу. Види умовиводів. 

Безпосередні та опосередковані умовиводи. Умовиводи методом зміни 

структури висловлювань (перетворення, обернення, протиставлення 

предикату). Умовиводи за логічним квадратом. Поняття про дедукцію, 

індукцію, аналогію. Достовірні (дедуктивні) та імовірнісні (правдоподібні) 

умовиводи. Поняття логічного слідування. 

Загальна характеристика дедуктивного умовиводу. Поняття логічного 

слідування. Традиційна силогістика Простий категоричний силогізм, його 

визначення і склад. Структура силогізму. Аксіома та загальні правила простого 

категоричного силогізму. Фігури і модуси категоричного силогізму та особливі 

правила фігур. Категоричні силогізми з виділяючими засновками. Категоричні 

силогізми, в яких більшим засновком є визначення. Категоричні силогізми, 

побудовані із суджень можливості. Категоричні силогізми з імовірними 

засновками. Скорочені (ентимема), складні (полісилогізм), та складно-

скорочені (сорит, епіхейрема) силогізми. Логічні помилки, які трапляються в 

категоричних силогізмах. Дедуктивні міркування в правовій діяльності. 

Умовні умовиводи (суто умовні та умовно-категоричні силогізми). 

Розділово-категоричні та умовно-розділові умовиводи.  

Розділово-категоричний силогізм. Ствердно-заперечний та заперечно-

ствердний модуси розділово-категоричного силогізму. 

Умовно-розділовий (лематичний) силогізм. Дилеми, трилеми, полілеми. 

 

ТЕМА 6.  ІМОВІРНІСНІ УМОВИВОДИ: ІНДУКТИВНІ 

УМОВИВОДИ ТА УМОВИВОДИ ЗА АНАЛОГІЄЮ. 

Поняття про індукцію. Спостереження і експеримент. Повна та неповна 

індукція. Індукція через простий перелік. Індукція через відбір фактів, що 

виключає випадкове узагальнення. Наукова індукція. Методи встановлення 

причинних зв’язків між явищами: метод єдиної подібності, метод єдиної 

відмінності, поєднаний метод подібності та відмінності, метод супутніх змін, 

метод остач. Індукція в правовій діяльності. Зв’язок індукції і дедукції. 

Поняття і структура умовиводів за аналогією. Види міркувань за 

аналогією. Умови правомірності висновків за аналогією. Аналогія і 
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моделювання. Міркування за аналогією в правовій діяльності. Аналогія права 

та аналогія закону. 

 

ТЕМА 7. ЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ АРГУМЕНТАЦІЇ 

Аргументація як процес формування переконань. Склад аргументацій: 

суб’єкти (пропонент, опонент, аудиторія) та структура (теза, аргумент, 

демонстрація). Поняття спростування. Способи спростування: спростування 

тези, критика аргументів, доведення неспроможності демонстрації. Правила та 

помилки в доведенні та спростуванні. Паралогізми та софізми, логічні 

парадокси. Значення доведення в правовому процесі. 

Суперечка, її види та форми. Дискусія, полеміка, диспут, дебати. 

Коректні та некоректні засоби ведення суперечки. 
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Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний 

семестр, навчальний рік). 

З навчальної дисципліни «Логіка» передбачено: 

- для денної форми навчання – залік; 

- для заочної форми навчання – залік 
 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

 
Критерії оцінювання аудиторної роботи Здобувачів 

БА
ЛИ 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. 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 чинного законодавства, теорії 
та правозастосовної практики. 

4 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані 
необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні 
завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття 
продемонстрована ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

3 

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 

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 

Курсант, студент, слухач 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 

 

 

 



7 

 

Для навчальної дисципліни «Логіка» засобами діагностики знань 

виступають: тести та контрольні кваліфікаційні завдання. Засоби діагностики 

знань використовуються з метою визначення ефективності методик навчання. 

В університеті педагогічний контроль розглядається як основна ланка, що 

забезпечує неперервність процесу виховання, освіти та професійної підготовки 

і має чотири пріоритетні функції: діагностичну, навчальну, організаційну та 

виховну. 

У розумінні постійної взаємодії науково-педагогічного працівника зі 

здобувачем вищої освіти під час освітнього процесу, педагогічний контроль 

являє собою систему перевірки результатів навчання й означає ідентифікацію, 

кількісне оцінювання та вимірювання знань, умінь, навичок або/ та інших 

компетенцій здобувачів вищої освіти. Основним предметом оцінки результатів 

освіти є отримані результати навчання у вигляді знань, умінь і практичних 

навичок, а також результати виховання у вигляді сформованих  способів 

мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-

етичних цінностей. 

Засоби діагностики визначають рівень досягнення запланованих 

навчальних результатів, повинні мати прозорі критерії оцінювання, 

забезпечувати об’єктивний поточний та підсумковий контролі. 

Під час контрольних педагогічних заходів застосовується система 

об'єктивної оцінки здобутих компетенцій, зокрема, з використанням технічних 

засобів. Тестові завдання для проміжного і підсумкового контролів знань 

здобувачів вищої освіти є складовими навчально-методичних комплексів 

навчальних дисциплін і входять до пакетів кваліфікаційних завдань із 

дисципліни. 
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Додаток 1.1 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

                        Лариса НАЛИВАЙКО 
___.___.2020 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЛОГІКА 
 

Освітній ступінь  бакалавр 

 Спеціальність 073 «Менеджмент» 

на 2020/2021 навчальний рік 

 

Форма навчання  ДЕННА Обсяг   3  кредити ЄКТС (90 годин). 

Факультет соціально-психологічної освіти та управління 

Курс 1, групи Б-М-041 
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ем
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Предмет і значення навчальної дисципліни 

"Логіка"  
12 4 2 2   8 

2 Поняття. Види понять та операції з ними 12 4 2 2  8 

3 Судження як форма мислення 12 4 2 2  8 

4 Основні закони логіки 12 4 2 2    8 

5 Умовивід як форма мислення. Дедуктивні 

умовиводи 
16 6 2   4 10 

6 Імовірнісні умовиводи: індуктивні 

умовиводи та умовиводи за аналогією 
12 4 2 2    8 

7 Логічні основи теорії аргументації 14 4 2  2  10 

 Разом за семестр 90 30 14 10 6 60 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 Форма підсумкового контролю залік 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

20.05.2020 р., протокол №19. 

 
 

Т.в.о. завідувача кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін   ________________ Олексій ХАЛАПСІС 
 

  



10 

 

Додаток 1.2 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

                Лариса НАЛИВАЙКО 
___.___.2020 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЛОГІКА 
 

Освітній ступінь  бакалавр 

 Спеціальність 073 «Менеджмент» 

на 2020/2021 навчальний рік 

 

Форма навчання  ЗАОЧНА Обсяг   3  кредити ЄКТС (90 годин). 

Факультет ПЦО ННІ ЗНПК 

Курс 1, групи БЗ-М - 941 
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и
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Предмет і значення навчальної дисципліни 

"Логіка"  
10         10 

2 Поняття. Види понять та операції з ними 14 2 2     12 

3 Судження як форма мислення 14 2   2   12 

4 Основні закони логіки 12 2 2     10 

5 Умовивід як форма мислення. Дедуктивні 

умовиводи 
14 2   2   12 

6 Імовірнісні умовиводи: індуктивні 

умовиводи та умовиводи за аналогією 
12         12 

7 Логічні основи теорії аргументації 14 2 2     12 

 Разом за семестр 90 10 6 4  80 
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 Форма підсумкового контролю залік 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

20.05.2020 р., протокол №19. 

 
 

Т.в.о. завідувача кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін   ________________ Олексій ХАЛАПСІС 
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Додаток 2 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Логіка 

Освітній ступінь бакалавр 

 Спеціальність 073 «Менеджмент» 

на 2020/2021 навчальний рік 

 

 

Підручники: 

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

К. : КНЕУ, 2002. – 127 с. 

2. Елементи класичної логіки : навч. посібник / кол. авт. ; за заг. ред. 

В. В. Кузь менка. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2016. – 236 с. 

3. Жеребкін В. Є. Логіка / В. Є. Жеребкін. – К. : Знання, 2014. – 254 с. 

4. Конверський А. Є. Логіка для юристів / / А. Є . Конверський – К.: Центр 

учбової літератури, 2008. – 536 с. 

5. Мельников В.Н. Логические задачи. – Киев-Одесса, 1990.  

6. Мисик С.Г. Логіка. – Одеса, 1996. 

7. Тофтул М. Г. Логіка : підручник / М. Г. Тофтул. – К. : ВЦ «Академія», 

2008. – 400 с. 

8. Тягло О. В. Логіка з елементами курсу критичного мислення / О. В. Тягло. 

– Харків : , 1998. – с. 

9. Хоменко І. В. Логіка: Практикум : навч. посіб./ І. В.Хоменко. – К., 2002 – 

237 с. 

10. Хоменко І.В. Логіка для юристів : підручник. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 

224 с. 

 

 

 

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 

1. Мозгова П.Г. Логіка: навч. посіб. / П. Г. Мозгова. – К. : , 2002. – с. 

2. Бартон В.И. Логика. – Минск, 2001.  

3. Баранівський В.Ф., Скворцова Т.Г. Логіка: посібник для підготовки до 

іспитів. – К., 2007.  

4. Ерышев А. А. Логика : учеб. пособ. / А. А. Ерышев, Н. П. Лукашевич, 

Е. Ф Сластенко. – К. : МАУП, 2003. – 216 С. 

5. Мирошниченко П.Н. Основы символической (классической) логики. – 

Запорожье: Изд-во ЗГУ, 2000.  

6. Мозгова Н.Г., Мозговий А.М. Логіка. – К., 2004.  

7. Тягло О. В. Критическое мышление: Проблема мирового образования ХХI 

века / О. В. Тягло, Т. С. Воропай. – Харків : Ун-т внутр. дел, 1999. – с. 285. 
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8. Хоменко І. В. Еристика: мистецтво полеміки : навч. посіб. / І. В. Хоменко. 

– К. : Юрінком Інтер, 2001. – с. 192. 

 

Монографії та інші наукові видання: 

1. Берков В.Ф. Логика : учеб. для вузов / В Ф. Берков, Я. С. Яскевич., 

В. Павлюкевич. – Мн. : ТетраСистемс, 2007. – 412 с. 

2. Бэкон Роджер. Избранное. Изд.-во Францискацев, 2005. 

3. Горгкаймер М. Критика інструментального розуму. – К.: ППС-2002, 2006. 

4. Жоль К.К. Вступ до сучасної логіки. – К., 2002.  

5. Жоль К.К. Методы научного познания и логика (для юристов). – К., 2001.  

6. Ишмуратов А.Т. Логический анализ практических рассуждений. – К., 1987.  

7. Казанцева А. В інтернеті хтось помиляється! Наукові дослідження 

дискусійних питань / Ася Казанцева ; пер. З рос. О. О. Гапак. – Х.  : Віват, 

2016. – 368 с. 

8. Казанцева А. Хто б міг подумати! Як мозок змушує нас робити дурниці / 

Ася Казанцева ; пер. З рос. О. О. Гапак. – Х.  : Віват, 2017. – 320 с. 

9. Котарбиньский Т. Элементы теории познания, формальной логики и 

методологии наук. – Биробиджан: Тривиум, 2000. 

10. Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 

Харків, 24 квіт. 2013 р. – Х. : ФО-П Корецька Л. О., 2013. – 274 с. 

11. Логіка і право : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 19 трав. 

2011 р. – Х., 2011. – 240 с. 

12. Логіка і право : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф, Харків, 11 трав. 

2012 р. – Х., 2012. – 208 с. 

13. Маковельский А.О. История логики. – Жуковский-Москва: Кучково поле, 

2004. 

14. Марценюк С.П. Логіка. – К., 1993.  

15. Минто В. Дедуктивная и индуктивная логика. – Мн.: Харвест, 2002. 

16. Павлов В.Т., Ишмуратов А.Т., Омельянчик В.И. Модальная логика. – К., 

1982.  

17. Поппер К.Р. Объективное знание. Эволюционный подход. – М.: Эдиториал 

УРСС, 2002. 

18. Уемов А.И. Основы практической логики. – Одесса, 1997.  

19. Шуман А. Философская логика. – Мн.: Экономпресс, 2001. 

 

Інтернет-ресурси: 

 

1. Книги з логіки та логічного мислення. 

https://4brain.ru/logika/knigi.php#8 

2. Підручники з логіки. Навчальні посібники, лекції, доповіді. 

http://studentam.net/content/category/1/33/42/ 

3. http://www.geocities.com/TimesSquare/Maze/8561/truefals.htm 

 

 

https://4brain.ru/logika/knigi.php%25238
http://studentam.net/content/category/1/33/42/
http://www.geocities.com/TimesSquare/Maze/8561/truefals.htm
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ТЕМА 1. Предмет і значення навчальної дисципліни «Логіка» 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Загальна характеристика пізнання, його рівні та форми. 

2. Логіка як наука: предмет, структура та зміст 

3. Значення вивчення логіки для теорії та практичної діяльності. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
діалектичний процес, чуттєве пізнання, логічне пізнання, відчуття, сприйняття, 

уявлення, поняття, судження, умовивід, формальна і діалектична логіка. 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 1:  

1. Підготувати реферат на тему: 

1. Предметне і смислове значення знака. 

2. Діалектична логіка Г.-В.-Ф. Гегеля. 

 

2. Скласти схему «Історія розвитку логіки як науки». 
 
Індивідуальні завдання до Теми 1:  

1. Скласти схему «Пізнання: його ступені та форми». 

2. Написати твір-есе «Значення вивчення логіки для студентів». 

 

ТЕМА 2. Поняття. Види понять та операції з ними  

Семінарське заняття № 2 – 2 год. 

План 

1. Загальна характеристика поняття як форми мислення. 

2. Зміст та обсяг понять. Закон оберненого відношення між обсягом та 

змістом поняття. 

3. Види понять. 

4. Типи відношення між обсягами понять. 

5. Операції над змістом та обсягом понять. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: форма 

мислення, утворення понять, зміст поняття, обсяг поняття, відношення між 

поняттями, операції з поняттями, визначення як логічна операція, поділ і 

класифікація понять. 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 2:  

1. Підготувати реферат на тему: 

1. Прийоми подібні до визначення понять (характеристика, опис). 

2. Операції над класами: 

- додавання (складання); 

- віднімання; 

- множення. 
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Індивідуальні завдання до Теми 2:  

1. Навести 5 прикладів понять, що знаходяться у відношенні 

підпорядкування. Зобразити відношення за допомогою колових схем (кіл 

Ейлера). 

 

 

ТЕМА 3. Судження як форма мислення  

Семінарське заняття № 3 – 2 год. 

План 

1. Судження як форма мислення. Види суджень. 

2. Класифікація простих атрибутивних суджень. 

3. Розподіленість термінів у простих атрибутивних судженнях. 

4. Співвідношення між судженнями. Логічний квадрат та його значення. 

5. Утворення складних суджень. Логічні та граматичні сполучники. 

6. Таблиці визначення істинності логічних сполучників. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
судження, прості та складні судження, атрибутивні, екзистенціальні та 

релятивні судження, категоричні судження, умовні судження, суб’єкт, предикат 

та зв’язка, квантор, терміни судження, розподіленість термінів, противність 

(контрарність), під противність (субконтрарність), суперечність 

(контрадикторність), підпорядкування (субординація), імплікація, кон’юнкція, 

диз’юнкція, еквіваленція, модальність. 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 3:  

1. Підготувати реферат на тему: 

1. Модальні судження. 

2. Логіка запитань і відповідей. 
 

Індивідуальні завдання до Теми3:  
На підставі різних підручників скласти якомога повнішу класифікацію 

суджень. 

 

ТЕМА №4. Основні закони логіки 

Семінарське заняття № 4 – 2 год. 

Семінар – 2 год. 

 

Ключові поняття: властивість мислення (визначеність, несуперечність, 

послідовність, обгрунтованість), предметна область, софізм, паралогізм. 

 

План 

1. Загальна характеристика формально логічних законів. 

2. Закон тотожності 

3. Закон суперечності та закон виключного третього. 
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4. Закон достатньої підстави. 

5. Значення законів логіки для науки та практики. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

судження, прості та складні судження, властивість мислення (визначеність, 

несуперечність, послідовність, обгрунтованість), предметна область, софізм, 

паралогізм. 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 4:  

1. Підготувати реферат на тему: 

1. Співвідношення формальної та символічної логіки. 

2. Закони логіки висловлювань. 
 
Індивідуальні завдання до Теми 4:  
За допомогою таблиць істинності визначити, чи є логічним законом таке 

висловлювання: 

а) (А  В)  (~B  ~A); 

б) (~А  ~В)  (B  A); 

в) (А  ~В)  (B  ~A). 

 

 

ТЕМА 5. Умовивід як форма мислення. Дедуктивні умовиводи 

Практичне заняття № 1,2 – 4 год. 

План 

І. Загальна характеристика умовиводу 

1. Умовивід як форма мислення. Структура умовиводу. 

2. Види умовиводів. 

3. Безпосередні умовиводи: 

 перетворення; 

 обернення; 

 протиставлення предикату; 

 умовиводи за логічним квадратом. 

ІІ. Простий категоричний силогізм 

1. Характеристика дедуктивних умовиводів. 

2. Простий категоричний силогізм. Аксіома та правила силогізму. 

3. Фігури та модуси простого категоричного силогізму. 

ІІІ. Умовиводи зі складними судженнями 

1. Умовні умовиводи. 

2. Розділові умовиводи. 

3. Умовно-розділові умовиводи (леми). 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: 

- визначати види умовиводів в залежності від їх структури та їх місце у 

структурі аргументації; 
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- практично застосовувати загальні правила побудови аргументаційного 

процесу; 

- використовувати правила та закони логіки для ведення різноманітних 

форм аргументацій; 

- виявляти логічні помилки, які трапляються при веденні суперечок. 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 5:  

1. Підготувати реферат на тему: 

1. Порушення правил та законів логіки: паралогізми і софізми. 

2. Логічні помилки у простому категоричному силогізмі (на прикладах відомих 

софізмів). 
 
Індивідуальні завдання до Теми 5:  

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. 

 

 

ТЕМА 6. Імовірнісні умовиводи: 

індуктивні умовиводи та умовиводи за аналогією 

Семінарське заняття № 5 – 2 год. 

 

ПЛАН 

І. Індукція та її види 

1. Загальна характеристика індуктивного умовиводу. 

2. Види індукції. 

3. Методи наукової індукції. 

ІІ. Аналогія як форма імовірнісного умовиводу 

1. Умовиводи за аналогією (традуктивні). 

2. Види аналогії. 

3. Аналогія в науці та правовому процесі. 

 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
умовивід, засновок, висновок, достовірні (демонстративні) та імовірні 

(недемонстративні) умовиводи, традукція, моделювання, модель, аналогія 

права, аналогія закону. 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 6:  

1. Підготувати реферат на тему: 

1. Індуктивний метод Ф. Бекона. 
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2. Діалектична єдність дедукції та індукції. 

 
Індивідуальні завдання до Теми 6:  

1. Навести власні приклади індуктивних умовиводів за схемами повної та 

неповної індукції. 

2. Навести власні приклади використання методу модулювання. 

 

 

ТЕМА 7. Логічні основи теорії аргументації 

Практичне заняття № 3 – 2 год. 

План 

1. Аргументація, її структура та суб‘єкти. 

2. Структура і види доведення. Логічні правила доведення. 

3. Спростування, його види, способи та правила. 

4. Порушення правил доведення та спростування. 

5. Коректні та некоректні засоби ведення суперечки. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: 

- визначати види дедуктивних умовиводів зі складними судженнями в 

залежності від їх структури; 

- використовувати правила побудови силогізмів; 

- відрізняти правильні модуси умовиводів зі складними судженнями від 

неправильних; 

- виявляти логічні помилки, які трапляються в силогізмах. 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 7:  

1. Підготувати реферат на тему: 

1. Помилки, прийоми і хитрощі в аргументації. 

2. Коректні та некоректні засоби ведення суперечки. 

 
Індивідуальні завдання до Теми 7:  

1. Розробити правила коректного ведення аргументаційного процесу для 

використання при проведенні дискусій у навчальному процесі. 

2. Дослідити позалогічні засоби впливу у суперечці (психологічні та 

риторичні, прийоми НЛП) – теоретичний та практичний аспект. 

 

 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
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ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Логіка як наука, основні етапи її розвитку. 

2. Традиційна формальна логіка. 

3. Закони формальної логіки. Формальна і діалектична логіка. 

4. Поняття, (визначення). Методи творення понять (аналіз, порівняння, 

абстрагування, синтез). 

5. Знак та його значення. 

6. Семіотика як наука про знаки. 

7. Поняття і образ. Поняття і ім’я. Взаємозв’язок образу, емоцій і поняття 

в процесі мислення. 

8. Зміст і обсяг поняття. Співвідношення між обсягом і змістом поняття. 

9. Типи співвідношення обсягів понять. 

10. Види понять. 

11. Поділ понять. 

12. Визначення понять і його правила. 

13. Помилки при визначенні. Визначення в практиці мнекджменту. 

14. Судження: його структура (суб’єкт, предикат, зв’язка ). Судження і 

речення. 

15. Основні види суджень. 

16. Поділ суджень: за характером предиката, за якістю зв’язки, за обсягом 

суб’єкта, за модальністю. 

17. Розподіленість термінів у простих атрибутивних судженнях. 

18. Співвідношення між судженнями, логічний квадрат. 

19. Складні судження. Логічні та граматичні сполучники. 

20. Таблиці визначень істинності логічних сполучників. 

21. Види умовиводів. 

22. Безпосередні умовиводи (перетворення, обернення, протиставлення 

предикату). 

23. Опосередковані (дедуктивні, індуктивні, традуктивні) умовиводи. 

24. Правильність та істинність міркувань. 

25. Поняття силогізму. 

26. Структура силогізму. 

27. Аксіоми силогізму. 

28. Фігури і модуси категоричного силогізму. Правила простого 

категоричного силогізму та його модусів.  

29. Складні силогізми. 

30. Скорочені силогізми. 

31. Складно-скорочені силогізми. 

32. Силогізм зі складними і простими засновками (розділово-

категоричний, умовно-категоричний, умовно-розділовий). 

33. Логіка висловлювань. 

34. Закон тотожності. 

35. Закон суперечності. 

36. Закон виключного третього. 
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37. Закон достатньої підстави. 

38. Основні закони логіки висловлювань. 

39. Метод таблиць істинності. 

40. Типи висловлювань і схеми правильних міркувань. 

41. Індуктивний умовивід і його структура. Правила індукції. 

42. Види індукції (повна і неповна індукція); види неповної індукції. 

43. Метод наукової індукції. 

44. Індуктивні висновки про причинний зв’язок ; методи становлення 

причинного зв’язку; помилки в індуктивних умовиводах. 

45. Аналогія проста, поширена, строга, нестрога. 

46. Мислений експеримент і його роль у науковому дослідженні. 

47. Гіпотеза та її види. Підтвердження і спростування гіпотези. 

48. Роль гіпотези в науковому пізнанні. 

49. Доведення та його структура. 

50. Види доведення. 

51. Метод підтвердження і спростування тези в генетичному доведенні. 

52. Спростування та його види. 

53. Логічні правила доведення і спростування та їх порушення 

(паралогізми і софізми). 

54. Види доведення. 

55. Методи підтвердження тези. 

56. Генетичне доведення. 

57. Види суперечок та їх сутність. 

58. Логіка та практика. 

59. Діалектична логіка як логіка наукового досягнення. 

60. Закони діалектичної логіки. 

61. Закон єдності та боротьби протилежностей. 

62. Закон заперечення заперечення. 

63. Закон переходу кількості в якість. 

64. Соціальні норми та їх логічне обґрунтування. 

65. Запитання та його види. 

66. Роль запитань у професійній практиці. 

 


