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ВСТУП 

 

Логіка – наука філософська. Вона виконує ряд соціальних функцій, 

насамперед пізнавально-евристичну, світоглядну, інформаційну, нормативно-

мислительську тощо. 

Головною метою курсу «Логіки» є сформувати свідоме ставлення до процесу 

міркування, набути вміння правильно висувати та перевіряти версії, проводити 

аналітичну роботу по справі, знаходити та усувати помилки у своїх та чужих 

міркуваннях. 

Навчальний курс з дисципліни «Логіка» передбачає читання лекцій, 

проведення семінарських та практичних занять, участь студентів у розв’язанні 

логічних задач, написанні рефератів, а також складання іспиту з курсу. 

Програма курсу «Логіка» передбачає послідовне ознайомлення студентів з 

предметом традиційної логіки як науки, основними принципами та законами 

правильного мислення, розкриття змісту основних форм логічного мислення – 

поняття, судження та умовиводу.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 основний зміст ycix розділів логіки, 

 роль логіки у підвищенні культури мислення, 

 оволодіти сучасним рівнем культури мислення, основними логічними 

принципами, законами та термінами; 

вміти: 

 на основі ґрунтовного, фундаментального знання логіки опанувати 

самостійний стиль мислення, 

 засвоїти специфіку логічного осягнення дійсності. 

 

 



 

 

7 

 

1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД СЕМІНАРСЬКИХ, ПРАКТИЧНИХ 

ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

пор. 

 

Тема 

Кількість годин  

семін. 

занять 

 

практич. 

занять 

 

Самостійн. 

роботи 
ПС ПЗ 

1 Логіка як наука. Основні закони 

логіки 

2 2 16 12 

2 Поняття 2 2 16 12 

3 Судження як форма мислення 2 2 16 12 

4 Умовивід як форма мислення 2 2 16 12 

5 Доведення і спростування 2 2 16 12 

Разом 10 10 80 60 
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2 ПЕРЕЛІК СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Семінарське заняття № 1 

Тема. Логіка як наука. Основні закони логіки 

Мета: формувати уміння висловлювати думку за законами логіки, 

виявляти логічні помилки, розвивати логічне мислення. 

План 

1. Логіка як наука. 

2. Закони логіки. 

Короткі теоретичні відомості 

Основні поняття: мислення, формальна логіка, закони логіки. 

Логікою (від гр. Λογοs – слово, думка, мислення) назвемо найзагальнішу 

схему побудови теорії. Логіка – наука про закони і форми правильного мислення, 

що веде до істини. Вона вивчає структуру мислення, правила і закони здобуття 

вивідного знання незалежно від конкретного змісту думок, які беруть участь у 

цьому процесі, а також засоби і методи формалізації мислення. 

Існує багато різних логік. Ми будемо вивчати так звану формальну логіку. 

Засновником її є давньогрецький філософ Аристотель (384 – 322 рр. до н.е. ). 

Ті чи інші положення теорій можуть бути як хибними, так і істинними. 

Наприклад, «Земля обертається навколо Сонця»; «Сонце обертається навколо 

Землі». Теорія буде правильною, якщо у ній з одних правильних положень 

(засновків) витікають інші правильні положення (висновки). 

Значення логіки полягає перш за все в тому, що вона дає змогу перевірити 

правильність побудови теорії. Оскільки переважна більшість теорій стосується 

реального життя, то логіка таким чином дозволяє нам краще в цьому житті 

орієнтуватися, приймати правильні рішення, тощо. 

Закони логіки – це правила, за якими з одних положень теорії витікають 

інші, або по іншому, це правила, за якими поєднуються різні компоненти, частини 
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теорії. Ці закони лежать в основі різних логічних операцій, умовиводів, доказів, 

носять об’єктивний характер, тобто не залежать від свідомості і волі людей. 

Існують 4 основні закони логіки: 

1. Закон тотожності (Аристотель) 

2. Закон суперечності (Аристотель) 

3. Закон виключеного третього (Аристотель) 

4. Закон достатньої підстави (Лейбніц) 

Ці закони є основними тому, що виражають найбільш загальні властивості 

мислення: визначеність, несуперечність, послідовність і обгрунтованість. 

Закон тотожності 

Згідно з цим законом будь-яка думка в процесі міркування повинна бути 

тотожна самій собі. Не можна нетотожні думки приймати за тотожні. Думка 

повинна бути сформульована таким чином, щоб не допускалася багатозначність 

використовуваних термінів. 

Формула закону: А→ А, тобто «А є А» (якщо А то А) 

Закон суперечності 

Дві протилежні за смислом характеристики, що стосуються одного й того 

самого елемента теорії не можуть бути одночасно істинними. Закон суперечності 

не вирішує питання про те, яке із протилежних суджень є істинним, а яке хибним. 

З визначення закону суперечності випливає, те що із двох протилежних суджень 

одне буде обов’язково хибним. Яким буде інше судження – істинним чи хибним 

закон суперечності не визначає. Тому із істинності одного із протилежних 

суджень з необхідністю випливає хибність іншого, бо вони не можуть бути разом 

істинними. Але із хибності одного із протилежних суджень не завжди витікає 

істинність іншого, бо вони можуть бути разом хибними. Слід мати на увазі, що 

даний закон дійсний лише щодо тих суджень, в яких йдеться про одне й те ж 

предметі, взятому в один і той же час і в одному і тому ж відношенні. У випадках, 

де дана умова не виконується, закон суперечності незастосовний.  
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Формула закону: ~(А&~A) (А не є не-А) 

Закон виключеного третього 

З двох суперечливих тверджень теорії одне неодмінно є істиним, інше –

хибним, а третього й бути не може. Закон виключеного третього 

використовується в непрямому доведенні. Це доведення в якому істинність тези 

обґрунтовується шляхом встановлення хибності антитези. Якщо доведено що 

антитеза є хибною, то на основі закону виключеного третього робиться висновок 

про істинність тези, за умови, що теза і антитеза є судження, які знаходяться у 

відношенні суперечності. 

Формула закону: А v ~A (або А, або не-А) 

Закон достатньої підстави 

Достовірним слід вважати тільки те твердження, істинність якого достатньо 

обґрунтована. Підстава – це істинна думка, яка використовується для 

обґрунтування іншої думки. Наслідок – це думка, яка випливає з підстави. 

Формула закону: А→В (якщо існує В, то є і А) 

Питання для самоконтролю  

1. Що називається законом логіки? 

2. Назвіть основні закони мислення. 

3. Як формулюється закон тотожності? 

4. Які обставини сприяють дотриманню вимог закону тотожності? 

5. Як формулюється закон несуперечності? 

6. Як формулюється закон виключеного третього? 

7. Які закони логіки діють між судженнями, в одному з яких щось 

стверджується, а в другому те саме, в той же час, у тому ж відношенні 

заперечується? 

8. Як формулюється закон достатньої підстави? 

9. Що може бути достатньою підставою в доказі істинності тієї чи іншої 

думки? 



 

 

11 

 

Практичні завдання до теми 

1. Які міркування можуть бути одночасно істинними (відповідь 

обґрунтувати) 

1) Сократ знає граматику. Сократ не знає граматики. 

2) Це речення коротке. Це речення складне. 

2. Чи порушується закон виключеного третього в таких міркуваннях? 

1) Біблія є священною книгою християн. – Біблія не є священною книгою 

християн. 

2) Всі студенти списують на екзаменах. – Деякі студенти не списують на 

екзаменах. 

3) Ріка Прут впадає в Чорне море. – Ріка Прут не впадає в Чорне море. 

3. Чи порушується закон достатньої підстави? 

1) Я декілька разів прочитав підручник з логіки, а тому заслуговую 

відмінної оцінки. 

2) Якщо мені сниться ловля риби, то я впевнений, що досягну успіху в 

бізнесі. 

3) Якщо збільшити площу дії сили на поверхню, то тиск на поверхню 

зменшиться. 

4. З’ясувати, який закон логіки виражено у такій статті: 

«Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як 

на підстави своїх вимог та заперечень». 

1) «Розгляд справи у суді проводиться лише у відношенні до 

обвинувачених і тільки за тим обвинуваченням, за яким їх віддано до суду». 

 

Семінарське заняття № 2 

Тема. Поняття 

Мета: встановити елементи змісту поняття, здійснювати операції між 

поняттями. 
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План 

1. Зміст і обсяг поняття. 

2. Види понять. 

3. Узагальнення і обмеження понять. 

4. Поділ понять. 

Короткі теоретичні відомості 

Основні поняття: форма мислення, поняття,ділення, класифікація. 

Поняття – одна із форм мислення, за допомогою якої пізнають сутність 

явищ, процесів, узагальнюють їх істотні ознаки.  

У поняттях предмети і явища дійсності відображаються в узагальненій 

абстрактній формі. Елементами змісту поняття виступають істотні для того чи 

іншого класу предметів чи явищ їх загальні риси, властивості, перетворені в 

голові людини, тобто такі, які одержали ідеальну мислену форму існування. Риси, 

що виражають подібність або відмінність предметів, називають їхніми ознаками. 

Ознаки, що належать багатьом предметам (класові предмети), називаються 

загальними. Ознаки, притаманні тільки окремому предметові, називаються 

відмітними. 

Залежно від кількості істотних ознак предметів, що фіксуються поняттями, 

останні поділяються на прості і складні. Поняття, які мають своїм змістом 

більше одного елемента, розчленовуються на більш прості або менш прості, або, 

що те саме, на більш складні і менш складні. 

Змістом будь-якого складного поняття є синтез елементів, їх єдність. 

Особливість цієї єдності характеризує структуру поняття, у якій істотним є 

різниця між родовою ознакою (головною частиною) змісту поняття і видовою 

ознакою (побічною частиною) змісту поняття. Головна частина відповідає на 

запитання: «хто?» або «що?», а побічна частина – «який?». 

Зміст і обсяг поняття 

Кожне поняття має зміст і обсяг. 
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Зміст поняття – сукупність істотних і загальних ознак, які в ньому 

мисляться. 

Зміст поняття становлять усі його елементи, які можуть бути виділені у 

вигляді окремих понять. Обсяг поняття – це всі інші поняття, для яких воно 

служить ознакою, головною їх частиною. Обсяг поняття А схематично можна 

подати так: Аa, Аb, Ас, Ad, Aе… 

За цією схемою, наприклад, поняття А («людина») буде родовим відносно 

видових понять Аa («француз»), Аb («українець»), Ас («англієць») та ін. 

Обсяг поняття – множина, клас предметів, кожен з яких є носієм  ознак, 

що становлять зміст поняття. 

Але це визначення некоректно, оскільки логіка вивчає відношення між 

поняттями, а не предметами. Таким чином, якщо визначається наявність обсягу 

поняття А, то це означає, що має визнаватись наявність понять, для кожного з 

яких воно є частиною змісту, відсутність їх означає відсутність і самого поняття 

А, бо без обсягу поняття бути не може. 

З цього випливає, що між обсягом і змістом існує таке співвідношення: якщо 

зміст поняття А знаходиться в змісті поняття В, то це останнє знаходиться в 

обсязі першого, і навпаки, якщо поняття В міститься в обсязі поняття А, то 

останнє становить частину змісту першого. Тобто зміст і обсяг поняття 

перебувають в оберненому відношенні. У цьому суть закону оберненого 

відношення між обсягом і змістом понять. 

Види понять 

Важливою проблемою логіки є класифікація понять, завдяки якій вони 

систематизуються. Наслідком цього є мислене упорядкування предметного світу, 

орієнтованого на його об’єктивну упорядкованість. 

Якщо складові обсягу поняття не можуть бути частинами змісту інших 

понять, то вони називаються індивідуумами, а в протилежному випадку – видами. 

Найбільша відмінність існує між тими поняттями, в яких відображаються реально 
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існуючі (чи ті, що існували) предмети, і тими, в яких мисляться уявні предмети, – 

так званими нульовими поняттями. Останні ще називають поняттями з пустим 

обсягом або просто – пустими, а протилежні – непустими. 

Непусте поняття – поняття, в якому мисляться реально існуючі (або ті, 

що існували) предмети. Наприклад: «Токіо», «Карфаген», «Ярослав Мудрий», 

«океан», «слон», «мамонт». 

Пусте поняття – поняття, в якому мисляться предмети, котрих або ще не 

було й немає, або ніколи не буде. Наприклад: «людина, яка побувала на Марсі», 

«лікар, який здатний перемогти ракову хворобу на будь-якій стадії її розвитку», 

«вічний двигун», «античне божество», «абсолютно чорне тіло». 

Варто підкреслити, що не тільки не пусті, а й пусті поняття поділяються за 

обсягом і змістом. 

За обсягом, тобто за кількістю предметів, які в них мисляться, поняття 

поділяються на загальні і одиничні. 

Загальне поняття – поняття, в якому мислиться два чи більше предметів. 

Наприклад: «полюс Землі», «планета сонячної системи», «елементарна частка», 

«відьма», «вічний двигун». 

Одиничне поняття – поняття, в якому мислиться один-єдиний предмет. 

Наприклад: «найдовша на Землі ріка», «Чернівецький державний університет», 

«найповноводніша ріка на Місяці», «Г. Сковорода». 

Усі поняття, незалежно від того, до якого з  перелічених видів і підвидів 

вони належать, поділяються на збірні і незбірні. 

Збірне поняття – поняття, в якому кожен елемент обсягу є сукупністю 

відносно самостійних предметів, що мисляться як один предмет («сузір’я», 

«сузір’я Водолія», «оркестр ХХІ ст.»). Всі інші належать до незбірних. 

Типи відношень між поняттями 

У логіці всі поняття за змістом поділяються на порівнянні й непорівнянні. 

Порівнянні поняття – належать до одного предметного універсуму, тобто 
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мають спільні родові ознаки. Наприклад, для понять «троянда» й «тигр» можна 

встановити спільну родову ознаку: «бути живим створінням». Ці поняття є 

порівнянними.  

Непорівнянні поняття – не належать до одного предметного універсуму, 

тобто не мають спільних родових ознак. Наприклад, для таких пар понять, як 

«музика» і «потяг», навряд чи можна знайти спільну родову ознаку. Ці поняття є 

непорівнянними. 

Певні відношення можна встановити лише між порівнянними поняттями, 

які, в свою чергу, поділяють на множину сумісних і множину несумісних понять. 

Сумісні поняття – поняття, обсяг яких збігається принаймі частково. 

Несумісні поняття – поняття, обсяг яких зовсім не збігається. 

Існує три типи відношень між поняттями, які є сумісними: 

– відношення тотожності; 

– відношення підпорядкування; 

– відношення перехрещення. 

I. Відношення тотожності 

Тотожними називаються такі поняття, які хоча і мають різний зміст, але 

обсяги яких повністю співпадають. 

Схема відношення тотожності: 

 

А – «вранішня зірка»  

                                                В – «вечірня зірка» 

 

Ці поняття (А і В) є тотожними з огляду на те, що в їхніх обсягах 

узагальнюється один і той самий предмет – планета Венера, хоча узагальнення 

здійснюється на підставі різних ознак. 

II. Відношення підпорядкування 

Відношення підпорядкування характеризує відношення між родовим 

 

А,В 
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поняттям і поняттям, що виражає (фіксує) один з видів цього роду. Тобто 

маються на увазі два поняття, обсяг одного з яких становить частину обсягу 

другого поняття. 

Схема відношення підпорядкування: 

 

                                А – «право» 

                                                      В – «кримінальне право» 

 

За обсягом видове поняття В є вужчим, ніж родове поняття А, але за 

змістом видове поняття В включає в себе родове поняття А. 

ІІІ. Відношення перехрещення 

Перехресні поняття – поняття, які частково збігаються за обсягом. Маються 

на увазі такі поняття, до обсягів яких включаються спільні елементи, однак, обсяг 

кожного з цих понять включає також предмети, що не являються елементами 

обсягу іншого поняття. 

Схема відношення перехрещення: 

 

  А – «свідок» 

  В – «родич» 

 

Існує три типи відношень між поняттями, що є несумісними: 

– відношення співпідпорядкування; 

– відношення протилежності; 

– відношення протиріччя. 

I. Відношення співпідпорядкування 

Відношення співпідпорядкування характеризує відношення між поняттями, 

які є різними видами одного роду. У даному випадку обсягу родового поняття. 

 

А В 

 

 

А 

 

В 
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Схема відношення співпідпорядкування: 

                                    А – «вищий учбовий заклад» 

                            В – «університет» 

        С – «інститут» 

 

II. Відношення протилежності 

Відношення протилежності характеризує такі поняття, зміст яких 

відрізняється найвищою мірою, тобто: 

а) сума обсягів протилежних понять не вичерпує обсяг родового поняття; 

б) обсяги таких понять є двома крайніми видами в множині видів, які 

виділяються в межах певного роду на підставі деякої ознаки; 

в) одне з таких понять містить в собі ознаки, які не просто заперечують 

ознаки іншого поняття, але й замінюють їх на протилежні ознаки. 

Схема відношення протилежності: 

 

                                             А – «гарний» 

                                                    В – «потворний» 

 

ІІІ. Відношення протиріччя 

Відношення протиріччя характеризує такі два поняття, які також є видами 

одного роду, але на відміну від відношення протилежності сума їх обсягів 

повністю вичерпує обсяг родового поняття, а зміст одного з них просто заперечує 

зміст іншого. 

Схема відношення протиріччя: 

 

                                          А – «законний» 

                                             В – «незаконний» 

 

 

А  В 

 

  А     не-А 

 

 
 

 

А 

 

В С 
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Узагальнення і обмеження понять 

Обмеження поняття – логічна операція над поняттями, завдяки якій 

відбувається перехід від поняття з ширшим обсягом (родового) до поняття з 

вужчим обсягом (видового) через додавання до змісту вихідного поняття ознак, 

які стосуються лише частини предметів його обсягу. Наприклад: «держава» – 

«європейська держава» – «Українська держава». Обмежувати поняття можна до 

індивідуальних (одиничних) понять, бо далі буде вже не обмеження, а 

розчленування цілого на частини, оскільки обсяг одиничних понять складається 

лише з одного елемента. 

Узагальнення поняття – логічна операція, в результаті якої відбувається 

перехід від поняття з вужчим обсягом (видового) до поняття з ширшим обсягом 

(родового) шляхом збіднення його змісту, тобто вилучення специфічних для 

вихідного поняття видових ознак. Наприклад: «Київський національний 

економічний університет» – «університет» – «вищий навчальний заклад» – 

«заклад». 

Іноді логічні операції обмеження й узагальнення понять важко відрізнити 

від інших операцій. Треба зазначити, що вони використовуються лише тоді, коли 

відбувається перехід від родового поняття до видового (обмеження), або від 

видового до родового (узагальнення). Іншими словами обмеження або 

узагальнення мають місце лише в тому разі, коли вихідне поняття і те, яке 

утворюється внаслідок цих логічних операцій, перебувають у відношенні 

підпорядкування. Так, перехід від поняття «корінь слова» до поняття «основа 

слова» може здатися узагальненням. Проте це не відповідає дійсності, оскільки 

названі поняття перехресні. Не належить до узагальнення і перехід від поняття 

«дерево» до поняття «гай», оскільки ці поняття навіть не сумісні: жодне дерево 

не є гаєм і навпаки. 

Поділ понять 

Усі поняття, крім нульових, мають обсяг. Проте саме слово (ім’я), яким 
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позначаються певний клас предметів і відповідне поняття, нічого не говорять про 

цей клас, тобто його обсяг (це не стосується імен, якими позначаються деякі 

одиничні поняття). Саме завдяки операції поділу понять (точніше – поділу обсягу 

понять) і одержують цю інформацію.  

Поділ поняття – логічна операція, за допомогою якої розкривається обсяг 

родового поняття через перелік його видів або елементів. 

Так, обсяг поняття «кут» у результаті операції поділу буде 

представленний сумою обсягів понять «гострий кут», «прямий кут» і «тупий 

кут», а обсяг поняття «планета сонячної системи» поіменним переліком всіх 

планет, що обертаються навколо Сонця. 

Поняття, обсяг якого розкривається, називається діленим поняттям. Ознака, 

за якою здійснюється поділ, називається основою поділу, а поняття, одержанні в 

результаті поділу – членами поділу. Залежно від кількості членів поділу 

розрізняють поділ двочленний, тричленний і багаточленний. 

Традиційно розрізняють два види поділу – поділ за видотвірною ознакою і 

дихотомію. Також, розглядають ще й класифікацією, проте чіткої відповіді на 

питання про відношення між поділом понять і класифікацією поки що немає. 

Поділ за видотвірною ознакою – поділ, з допомогою якого ділене поняття 

мислено розбивають на види з урахуванням специфіки прояву певної ознаки в 

різних групах елементів його обсягу.  

Основою цього поділу є ознака, характерна для кожного предмета, який 

мислиться в діленому понятті, але проявляється в ньому по-різному. Так, кожна 

людина має стать (цим люди подібні) і проте різні люди мають різну стать. Ця 

відмінність і є об’єктивною основою для поділу обсягу поняття «людина» на 

«чоловік» і «жінка». 

Внаслідок поділу понять за видотвірною ознакою одержують різну кількість 

членів поділу – від двох (існують два полюси Землі – Північний і Південний) до 

нескінченності.  
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Дихотомічний поділ – поділ, членами якого є два суперечних поняття. 

Основою цього поділу є наявність чи відсутність певної ознаки у предметів, 

які мисляться в діленому понятті. Внаслідок такого поділу одержують лише два 

члени поділу, які завжди є суперечними поняттями. Наприклад, предмети і 

явища можна поділити на красиві і некрасиві, спільноти людей – на нації і 

ненації.  

Класифікація – складний, багатоступінчастий поділ (тобто система 

поділів), який проводиться з метою одержання нових знань стосовно членів 

поділу і систематизації цих знань. Прикладом класифікації може служити 

періодична система хімічних елементів Менделєєва. 

Внаслідок класифікації ділене поняття мислено розбивається на видові 

поняття, кожне з яких (за наявності основи) у свою чергу поділяється на підвиди 

тощо. Здійснюючи класифікацію, вдаються до різних видів поділу. Розрізняють 

два види класифікації – наукову і ненаукову. Основою поділу у першій є істотні 

ознаки предметів, які класифікуються, а в другій – неістотні ознаки.  

Іноді класифікацію поділяють на природну і штучну. Цей поділ збігається з 

попереднім, хоча в першому робиться акцент на поділі понять, а  в другому – на 

поділі реальних речей. Наукова класифікація збігається з природною в тому 

розумінні, що якими є реальні (і в цьому розумінні – «природні») модифікації 

речей, такими є і відповідні  видові поняття. Тобто поділ понять дублює поділ 

речей. Ненаукова класифікація збігається зі штучною: речі за своєю сутністю 

перебувають в одному порядку, а завдяки цій класифікації вони впорядковуються 

по-іншому. 

Правила та можливі помилки в поділі понять 

Поділ регулюється певними правилами. 

1. Поділ повинен бути співмірним, тобто обсяг подільного поняття 

повинен дорівнювати сумі обсягів членів поділу.  

При порушенні цього правила можуть виникати такі помилки: 
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а) «неповний поділ». 

Ця помилка має місце  тоді, коли сума обсягів членів поділу не вичерпує 

повністю обсяг подільного поняття. Наприклад: за формою державного устрою 

всі держави поділяються на унітарні федерації і конфедерації (пропущений член 

поділу «імперії»); 

б) «поділ із зайвими членами».  

Ця помилка має місце тоді, коли до членів поділу відносять поняття, обсяги 

яких не входять до обсягу подільного поняття. Наприклад: нормативно-правові 

акти поділяються на закони, підзаконні акти і рішення (зайвий член поділу 

«рішення»). 

2. Поділ повинен здійснюватися з однієї основи.  

Порушення цього правила призводить до помилки «підміна основи 

поділу», яка наявна в прикладі: усі злочини поділяються на розкриті, нерозкриті 

і навмисні. Члени поділу «розкриті злочини» і «нерозкриті злочини» виділені за 

однією основою, а члени поділу «навмисні злочини» – за іншою.  

3. Члени поділу повинні включати один одного, тобто їх обсяги не 

повинні мати спільних елементів. Наприклад: поділ «війни бувають 

справедливими, несправедливими і визвольними» не є правильним, оскільки обсяг 

поняття «визвольні війни» входить до обсягу поняття «справедливі війни». 

4. Поділ повинен бути безперервним, тобто члени поділу повинні бути 

одно порядковими видами.  

Кожне видове поняття повинне бути найближчим видом даного роду. 

Порушення цього правила призводить до помилки «стрибок у поділі». Так, 

наприклад, якщо угоди поділити на «усні» й «письмові», а потім кожний із цих 

видів поділити в свою чергу на найближчі види («письмові», наприклад, на 

«прості» й «нотаріально засвідчені»), тоді такий поділ буде безперервним. Якщо 

ж угоди ми станемо ділити на «усні», «прості» й «нотаріально засвідчені», то 

ми припустимо помилку – «стрибок у поділі».  
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Питання для самоконтролю  

1. Що таке поняття? 

2. Що в логіці розуміють під обсягом і змістом поняття? 

3. Охарактеризуйте зміст і обсяг таких понять: студент; трикутник; 

інфляція; непарне число; речення. 

4. У чому полягає сутність закону оберненого відношення між обсягом і 

змістом поняття? 

5. Які існують типи відношень між поняттями? 

6. Як співвідносяться між собою зміст підпорядкованого і 

підпорядковуючого понять? 

7. Знайдіть декілька понять, які були б спів підпорядкованими до 

наведених: тварина, поняття, аналіз, прикметник. 

8. Знайдіть поняття, які знаходяться у відношенні суперечності і 

протилежності до запропонованих понять: дієслово минулого часу, південь, 

ввічливість. 

9. Що таке обмеження і узагальнення понять? 

10. Які види поділу понять ви знаєте? Наведіть приклади на кожний вид 

поділу. 

11. Вимоги яких правил необхідно дотримуватись, здійснюючи логічну 

операцію поділу понять? 

12. Що таке класифікація і які її види існують? 

Практичні завдання до теми 

1. Яке поняття із наведених пар має більший обсяг: 

1) Людина. Учень. 

2) Парне число. Число. 

3) Тихий океан. Частина земної поверхні, що вкрита водою. 

4) Рівнобедрений трикутник. Рівносторонній трикутник. 
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2. Які з наведених прикладів фіксують відношення роду і виду, а які 

виражають відношення частини і цілого? 

1) Школа. Середня школа. 

2) Школа. Випускний клас середньої школи. 

3) День. Доба. 

4) Україна. Європа. 

5) Частина України. Частина Європи. 

6) Сільське господарство. Тваринництво. 

7) Клас. Класна дошка. 

8) Корінь слова. Частина слова. 

3. Чи є відношення між зазначеними парами понять відношенням роду і 

виду? 

1) Студент. Спортсмен. 

2) Кисень. Газ. 

3) Кисень. Повітря. 

4) Квадрат. Ромб. 

5) Іменник. Суфікс. 

6) Пряма. Відрізок прямої. 

4. Знайдіть поняття, що є тотожними за обсягом до наведених: 

рівносторонній трикутник, прямокутний ромб, найвища гора Гімалаїв, столиця 

Литви, друга голосна літера української абетки. 

5. У яких відношеннях за обсягом перебувають наведені пари понять: 

1) Річки. Річки Європи. 

2) Васал. Сюзерен. 

3) Підмет. Іменник. 

4) Ранок. Вечір. 

5) Поезія. Проза. 

6) Море. Океан. 
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7) Логіка. Вчення про поняття. 

8) Предмет. Властивість предмета. 

9) Метал. Речовина, якій притаманні всі властивості металу. 

10) Герой. Літературний герой. 

6. Визначте відношення за обсягом між наведеними поняттями і зобразіть 

їх за допомогою колових схем: 

1) Тварина (1). Організм (2). Рослина (3). 

2) Ромб (1). Квадрат (2). Прямокутник (3). 

3) Школяр (1). Студент (2). Той, хто навчається (3). 

4) Слово (1). Іменник (2). Слово, що позначає ознаку предмета (3). 

5) Рух (1). Швидкий рух (2). Обертання (3). 

6) Рік (1). Високосний рік (2). Місяць (3). 

7) Доба (1). Частина доби (2). День (3). Година (4). 

8) Поезія (1). Проза (2). Драма (3). 

9) Поет (1). Прозаїк (2). Драматург (3). 

10) Поняття (1). Абстрактне поняття (2). Загальне поняття (3). 

11) Речення (1). Підмет (2). Поняття (3). 

12) Рух (1). Швидкість (2). Прискорення (3). 

13) Трикутник (1). Гіпотенуза (2). Катет (3). Сторона трикутника (4). 

14) Логіка (1). Вчення про поняття (2). Наука (3). Філософська наука (4). 

15) Батько (1). Син (2). Брат (3). 

16) Дядько (1). Брат (2). Племінник (3). 

7. Перевірте правильність обмеження понять: 

1) Трикутник. Рівнобедрений трикутник. Рівносторонній трикутник. 

Рівнокутний трикутник; 

2) Населений пункт. Великий населений пункт. Місто. Центр міста; 

3) Учні. Учнівський клас. 10-й клас; 

4) Держава. Республіка; 
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5) Речення. Підмет; 

6) Рік. Місяць. Тиждень. День. 

8. Перевірте правильність узагальнення понять: 

1) Староста групи. Студент; 

2) Київ. Столиця України; 

3) Столиця. Велике місто. Місто. Населений пункт; 

4) Стіл. Іменник чоловічого роду. Іменник української мови. Іменник. 

Частина мови. Слово. 

9. Чи правильним є поділ понять: 

1) літературу поділяють на фантастичну, науково-популярну, дитячу, 

пригодницькі романи і підручники; 

2) Числа поділяють на парні, непарні і дроби; 

3) Слова поділяють на синоніми, омоніми і антоніми. 

 

Семінарське заняття № 3 

Тема. Судження  

Мета: виявляти логічну структуру міркувань та відображати її за допомогою 

формально-логічних засобів.  

План 

1. Складне судження та його види. 

2. Склад простого судження. 

3. Логічний квадрат. 

Короткі теоретичні відомості 

Основні поняття: судження, кон’юнкція, диз’юнкція, імплікація, 

еквівалентность, заперечення, суб’єкт, предикат, квантор, терміни судження, 

логічний квадрат, розподіленість термінів. 

Складні судження утворюються шляхом поєднання між собою простих 

суджень за допомогою логічних сполучників (кон’юнкції, виключаючої і 
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невиключаючої диз’юнкції, імплікації та еквівалентності). Природною мовою 

названі логічні сполучники виражаються за допомогою граматичних сполучників: 

«і», «та», «або-або», «або» («чи»), «якщо..., то...», «тоді і тільки тоді, коли...».  

Єднальні (кон’юктивні) судження – це такі судження, які утворені з двох 

суджень за допомогою сполучника «і» (або «та»).  

Дано деякі судження А та В. Припустимо, що вони семантично незалежні 

одне від одного, тобто істинність або хибність А не викликає істинності або 

хибності В, і навпаки. Тоді судження «А і В» є функцією істинності суджень А та 

В. Це означає, що істинність або хибність судження «А і В» повністю 

визначається істинністю і хибністю складових його суджень А та В.  

Можливі такі комбінації кон’юктивних суджень та їх результатів. 

 
А В А і В (А & В) 

і і і 

і х х 

х і х 

х х х 

 

Розділові (диз’юнктивні ) судження бувають двох видів. 

Виключаючи-розділові (строга диз’юнкція) – це такі судження, які 

утворюються з будь-яких двох інших суджень за допомогою логічного 

сполучника «або...або». 

Зміст цього сполучника полягає в тому, що він поєднує несумісні судження.  

 
А В або А, або В (А v В) 

і і х 

і х і 

х і і 

х х х 
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Виключно-розділове судження істинне, коли одна зі складових частин 

істинна, а інша – хибна, і хибне, коли обидві складові частини його хибні. 

Невиключаючо-розділові судження (нестрога диз’юнкція) – це  такі 

судження, які утворюються з будь-яких двох суджень за допомогою сполучника 

«або», що припускає сумісність суджень. 

Ці судження істинні, коли істинні обидва його компоненти, або коли одне з 

них істинне, а друге – хибне, та хибні вони тоді, коли є хибними обидва 

компоненти судження. 

 
А В А або В (А V В) 

і і і 

і х і 

х і і 

х х х 

 

Умовні (імплікативні) судження утворюються з будь-яких двох інших 

суджень за допомогою логічного сполучника «якщо... , то ...». Його формула: 

«Якщо А, то В». А називається основою, або антецедентом, В – наслідком, або 

консеквентом. 

Умовне судження хибне тоді, коли його основа – істинна, а наслідок – 

хибний, і істинне в усіх інших випадках. 

 
А В Якщо А, то В (А→В) 

і і і 

і х х 

х і і 

х х і 

 

Судження еквівалентності утворюється з будь яких двох інших суджень за 

допомогою логічного сполучника «тоді і тільки тоді, коли...». Воно істинне, коли 
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обидва складові судження є істинними або коли вони обидва є хибні, і хибне в 

усіх інших випадках. 

 
А В А тоді і тільки тоді, коли В 

 (А ↔В) 

і і і 

і х х 

х і х 

х х і 

 

Два судження називаються взаємозаперечними або суперечними одне 

одному, якщо одне з них істинне (і), а друге – обов’язково хибне (х).  

Взаємозаперечними є такі пари суджень 

 
А ~ A 

і х 

х і 

 

Заперечення бувають внутрішніми та зовнішніми. Внутрішнє заперечення 

означає невідповідність предиката суб’єктові. Зовнішнє – заперечення усього 

судження. 

Склад простого судження 

Судження – це форма мислення, у якій щось стверджується чи 

заперечується в існуванні предметів або виражається зв’язок між предметами та 

його властивостями чи відношення між предметами.  

Судження бувають прості і складні. У простих судженнях пов’язані два 

поняття – суб’єкт S і предикат Р за допомогою зв’язки є чи не є. У складних 

судженнях пов’язані два і більше простих суджень за допомогою логічних 

сполучників кон’юнкції, виключаючої і невиключаючої диз’юнкції, імплікації і 

еквівалентності. Природною мовою ці сполучники виражаються за допомогою 
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граматичних сполучників «і» (або «та»), «або...або», «або» («чи»), «якщо..., то», 

«тоді і тільки тоді, коли». 

Жодна частина простого судження не може вважатися самостійним 

судженням. В суб’єкті такого судження мислиться певна множина предметів, а в 

предикаті – властивість, яка належить чи не належить цим предметам, або 

відношення між ними. Наприклад: «М. Коцюбинський – видатний український 

письменник», «Життя на Марсі не існує», «Місто Одеса більше за Херсон». 

Прості судження за змістом предиката поділяються на: атрибутивні 

судження та судження про відношення (відносні). 

Атрибутивне судження – судження, в якому стверджується чи 

заперечується наявність певних властивостей у предметів. 

Одним із різновидів атрибутивних суджень є судження існування або 

екзистенційні. До останніх належать ті судження, в яких констатується 

наявність чи відсутність у предметів думки їх найзагальнішої властивості 

(атрибуту) – буття (а – а). Прикладом такого судження може бути: «життя на 

Марсі не існує». 

До складу атрибутивного судження входять суб’єкт (S) і предикат (Р), які є 

логічними змінними і можуть бути замінені тими чи іншими предметними 

постійними, а також зв’язка, яка виконує роль логічної постійної і виражається 

словами «є», «не є», «суть», «не суть», «належить», «не належить» тощо. 

Формула атрибутивних суджень «S є (не є) Р».  

Судження про відношення – судження, в якому відображено зв’язки між 

предметами та відношення (за розміром, положенням у просторі, послідовністю в 

часі тощо). Наприклад: «Тетяна – сестра Юлії», «ріка Синюха більша за річку 

Вись», «Одеса знаходиться південніше від Києва». 

Категоричні судження та їх види 

Категоричне судження – судження в якому констатується наявність чи 

відсутність властивості предмета безвідносно до будь-яких умов. 
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Якщо за основу поділу суджень брати і кількість, і якість, то всі категоричні 

судження можна поділити на чотири види – загальностверджувальні, 

загальнозаперечні, частковостверджувальні і частковозаперечні. 

Загальностверджувальне судження – судження, в якому констатується 

наявність певної ознаки у кожного предмета, який мислиться в суб’єкті судження. 

Наприклад: «Всі ссавці мають відчуття». До речі, оскільки в одиничних 

судженнях йдеться про «всі» предмети, які в ньому мисляться, то вони нагадують 

загальні. Принаймні, немає жодних підстав для того, щоб включати одиничні 

судження до часткових. 

Загальнозаперечне судження – судження, в якому констатується відсутність 

ознаки у кожного предмета, який мислиться в суб’єкті цього судження. 

Наприклад: «Жодна комаха не має свідомості». 

Частковостверджувальне судження – судження, в якому констатується 

наявність певної ознаки в частині предметів, які мисляться в його суб’єкті. 

Наприклад: «Більшість металів тоне у воді». Зрозуміло, що 

частковостверджувальне судження є частковим за кількістю і стверджувальним за 

якістю. 

Частковозаперечне судження – судження, в якому констатується відсутність 

ознаки в певної частини предметів, які мисляться в його (судження) суб’єкті. 

Наприклад: «Деякі метали не тонуть у воді». Частковозаперечне судження є 

частковим за судженням і заперечним за якістю. 

Розподілення термінів у категоричних судженнях 

Суб’єкт і предикат судження називаються його термінами. З точки зору 

формальної логіки винятково важливо знати, яка інформація насправді наявна в 

судженні, а яка відсутня, але з тих чи інших причин може домислюватися тим, хто 

її отримує. Ця проблема розв’язується з допомогою понять «розподілений термін» 

і «нерозподілений термін».  

Розподілений термін – термін, який мислиться в повному обсязі, тобто обсяг 
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якого повністю включається в обсяг іншого або повністю з нього виключається. 

Так, у судженні «Всі паралелограми – чотирикутники» суб’єкт є розподіленим, 

тобто мислиться в повному обсязі, повністю включається своїм обсягом в обсяг 

поняття «чотирикутники». Це засвідчує вже кванторне слово «всі». 

Явно нерозподіленим є суб’єкт часткового визначеного судження. Так, у 

судженні «Тільки деякі метали тонуть у воді» суб’єкт, безумовно, 

нерозподілений. Про це свідчить словосполучення «тільки деякі», яке означає, що 

суб’єкт цього судження мислиться не в повному обсязі, тобто його обсяг і не 

повністю включається в обсяг предиката («те, що тоне у воді»), і не повністю 

виключається. 

Нерозподілений термін – термін, обсяг якого тільки частково включається в 

обсяг другого або лише частково виключається з нього. 

Логічний квадрат 

Усі неодиничні судження, в яких відсутні кванторні слова «всі», «жоден», і 

подібні їм, краще відносити до часткових. 

Логічні відношення між судженнями можна подати у формі «логічного 

квадрата». Літери, що знаходяться у кутах квадрата, позначають види суджень, а 

сторони та діагоналі – усі можливі відношення між судженнями. 

 

 

       Судження:  

А – загально стверджувальне 

(всі S є Р) 

Е – загально заперечне 

(жодне S не є Р) 

I – частково стверджувальне 

(деякі S є Р) 

О – частковозаперечне 

(деякі S не є Р) 
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Примітки: 

1. Лінії квадрата по вертикалі відображають відношення 

підпорядкованості між судженнями А та I, Е та О, де А, Е – підпорядковуючі 

судження, а Е та О – підпорядковані. 

2. Лінії квадрата по діагоналі відображають відношення суперечності 

(контрадикторності) між судженнями А і О, Е та І. 

3. Лінія квадрата по верхній горизонталі відображає відношення 

контрарності (протилежності) між судженнями А та Е. 

4. Лінія квадрата по нижній горизонталі відображає відношення 

субконтрарності (часткові збіжності ) між судженнями І та О. 

У загальностверджувальних судженнях (А) поняття на місці суб’єкта (S) 

повинні бути розподіленими, а на місці предиката (Р) можуть бути і 

розподіленими, і не розподіленими. 

У загальнозаперечних судженнях (Е) поняття на місці суб’єкта (S) та 

предиката (Р) завжди є розподіленими.  

У частковостверджувальних судженнях (І) поняття на місці суб’єкта завжди 

не розподілені, а на місці предиката (Р) можуть бути розподіленими, але, як 

правило, є також нерозподіленими. 

У частково заперечних судженнях (О) поняття на місці суб’єкта (S) завжди є 

нерозподіленим, а на місці предиката (Р) – завжди розподіленими. 

Залежність істинного значення суджень типу А, І, Е, О, в яких ідеться про 

одне і те саме, можна передати зо допомогою такої схеми. 
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Питання для самоконтролю 

1. Які є види категоричних суджень? 

2. Що є основою поділу суджень за кількістю? 

3. Що є основою поділу суджень за якістю? 

4. Що є основою поділу суджень за кількістю та якістю одночасно? 

5. Що таке термін судження? 

6. Що характерне для розділових суджень? 

Практичні завдання до теми 

1. Визначити вид складного судження та його складові частини: 

1) Якщо суддя – потерпілий, то він не може брати участь у розгляді справи; 

2) Конфіскація майна і позбавлення звання є додатковими видами карного 

покарання; 

3) Якщо неправильна перша версія, то неправильна і друга; 

4) Версію А можна буде прийняти, якщо і тільки якщо підтвердиться версія 

В; 

5) Винність Д. – необхідна, але не достатня умова непричетності К. до 

вчинення злочину. 

2. Виразити у символічній формі такі складні судження: 

1) Діяльність органів міліції та прокуратури спрямована на ліквідацію 

злочинності в країні; 

2) Відбитки пальців на вікні та дверях можуть належати К. чи С.; 

3) Якщо суддя зацікавлений у справі, то він не може її вести; 

4) Алібі Р. необхідна і достатня умова винності Л.; 

5) Не існує таких суджень, які можна було б одночасно розглядати і як 

загальні, і як часткові. 

3. Знайти суб’єкт і предикат у таких судженнях: 

1) Буття визначає свідомість; 

2) Ця праця допомогла пережити мені страшну епоху; 
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3) Хто не працює, той не їсть; 

4) Кого Юпітер хоче покарати, того він перш за все позбавляє розуму; 

5) Дочці його було 17 років від народження; 

6) Молодого радиста капітан жодного корабля не брав на роботу; 

7) Є ще порох у порохівницях. 

4. Визначте вид таких суджень: 

1) Володимир – брат Василя; 

2) Стоїть гора високая; 

3) Юлія старша від Тетяни; 

4) У світі є одна красуня; 

5) Він жорстко поділяв людей на наших і ненаших; 

6) Є такі люди; 

7) Якби ви з нами подружились, багато б дечого навчились; 

8) Або ви будете відвідувати заняття, або вам доведеться розпрощатися з 

вузом; 

9) Гегель – геніальний філософ; 

10) Випадуть у травні дощі – буде добрий урожай; 

11) Можливо, в найближчий час люди знову відвідають Місяць; 

12) Для художніх образів характерні метафоричність, інакомовність, 

багатозначність тощо; 

13) Він поет або вчений; 

14) Він і поет, і вчений; 

15) Патріоти люблять свою націю і поважають усі інші народи. 

5. Встановіть відношення між судженнями в наступних парах: 

1) Кожний школяр вміє будувати квадрат, рівновеликий даному 

прямокутнику. Деякі школярі не вміють будувати квадрата, рівновеликого даному 

прямокутнику. 
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2) Деякі математики намагалися вирішити проблему «квадратури кола». 

Деякі математики не намагалися вирішити проблему «квадратури кола». 

3) Жодна математична проблема не набула такої популярності, як 

проблема «квадратури кола». Існують математичні проблеми, які не набули такої 

популярності, як проблема «квадратури кола». 

4) Усі математики, що прагнуть вирішення проблеми «квадратури кола», 

впевнені в успіху. Деякі математики, що прагнуть вирішення проблеми 

«квадратури кола», впевнені в успіху. 

6. Знайдіть суб’єкт, предикат, вкажіть тип судження, знайдіть 

співвідношення між термінами і замалюйте їх в кругах Ейлера. 

1) Деякі тварини роблять запаси на зиму 

2) Усі їжаки є колючими 

3) Везувій – це діючий вулкан 

4) Деякі тіла легше за воду 

5) Озеро Вікторія не знаходиться у США 

6) Жоден хімічний елемент не є складною речовиною 

7) Деякі ссавці не розрізняють кольори 

8) Він був невисоким 

 

Семінарське заняття № 4 

Тема. Умовивід як форма мислення 

Мета: аналізувати міркування з точки зору їх послідовності і 

несуперечливості. 

План 

1. Загальна характеристика умовиводів. 

2. Дедукція і категоричні силогізми. 

3. Індукція повна і неповна. 
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Короткі теоретичні відомості 

Основні поняття: умовивід, дедукція, силогізм, фігура силогізму, індукція. 

Переважна більшість знань здобувається в процесі логічного міркування – 

складного розумового процесу, під час якого на основі вже наявних знань 

стримується нове знання. При цьому кроками, ступенями цього процесу знання є 

умовивід. 

Умовивід – це форма мислення, за допомогою якої з одних суджень 

(засновків) одержують нове судження – висновок. 

Засновки – вихідні положення – судження, що окреслюють наявні знання 

про предмети і явища. 

Висновок – вивідне судження, здобуте внаслідок осмислення повної системи 

вихідних суджень. 

За степенем обґрунтованості висновку умовиводи поділяються на вірогідні 

(достовірні) – дедуктивні (вивідні), висновки яких необхідні та достатні щодо 

повноти знань; та імовірні – індуктивні (навідні), і традуктивні (переміщені), 

висновки яких лише правдоподібні. 

Залежно від кількості засновків, що входять до складу умовиводу, УВ 

поділяються на безпосередні, в яких є лише один засновок, та опосередковані – 

дедуктивні та індуктивні, які містять у собі два і більше засновників. 

Дедукція є ефективним методом дослідження, що передбачає пізнання 

окремої речі на основі загального знання про закономірності їх існування. 

Правильні дедуктивні висновки можна одержати безпосередньо з одного 

судження або опосередковано з декількох. 

Найважливіший вид дедуктивного умовиводу – це простий категоричний 

силогізм. За своєю структурою він складається з двох засновків і висновку. 

Наприклад, 1-й засновок: «Усі дерева є рослини»; 2-й засновок: «Усі яблуні є 

деревами». Висновок: «Усі яблуні є рослини». 

Поняття, що входять в состав силогізму, називаються термінами силогізму. 
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Терміни силогізму. 

1. Менший термін S – суб’єкт висновку, що охоплює вужчий за обсягом, або 

окремий вид предметів («яблуня»). 

2. Більший термін Р – предикат висновку, що охоплює ширший за обсягом 

вид предметів, або всю множину предметів («рослини»). 

3. Середній термін М – медіатор (mediator – посередник) між меншим і 

більшим термінами, що повторюється в засновках і охоплює підмножину 

предметів («дерева»). 

Розрізняють чотири різновиди будови категоричного силогізму. Цим 

чотирьом різновидам відповідають чотири фігури категоричних силогізмів. 

Фігурами називаються форми силогізму, які розрізнюються за положеннями 

середнього терміну (М) в засновках.  
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Висновки, зроблені за 4-ою фігурою, не мають пізнавального значення, і в 

курсі логіки не розглядаються. 

Кожна з цих фігур має певну кількість різновидів категоричних силогізмів – 

модусів, які формуються як тріадні комбінації з набору А, Е, І, О. Встановлено, 

що з 64 можливих комбінацій лише 10 утворюють правильні модуси, тобто такі, 

що відображають істинне міркування: ААА, ААІ, АЕЕ, АІ І, АОО, ЕАЕ, ЕІО, 

ЕАО, ОАО, ІАІ. 

Перша фігура – ААА, ЕАЕ, АІ І, ЕІО 

Друга фігура – ЕАЕ, АЕЕ, ЕІО, АОО 

Третя фігура – ААІ, ІАІ, АІ І, ЕАО, ОАО, ЕІО 

ЕАЕ дублюється у 1 і 2 фігурі; АІ І – у 1 і 3 фігурі; ЕІО – присутній у всіх 

фігурах. 

Правила термінів 

1. Кожен силогізм повинен мати тільки три терміни. 

2. Середній термін неодмінно має бути розподіленим принаймні в одному з 

засновків. 

3. Терміни у висновку повинні мати той самий обсяг,який вони мають у  

Правила засновків 

1. Принаймні один із засновків має бути стверджувальним. 

2. принаймні один із засновків має бути загальним. 

3. Якщо один із засновків заперечний, то й висновок теж є заперечним. 

4. Якщо один із засновків частковий, той й висновок то є частковий. 
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5. З двох заперечних чи з двох часткових засновків не можна зробити 

ніякого висновку. 

4. Індуктивні і традуктивні міркування відіграють важливу роль у науці і в 

повсякденному житті, особливо при відсутності належного обсягу інформації. 

Достовірність висновків таких міркувань помірно нижча, ніж у 

категоричних сигологізмів (знижується до певної ймовірності), оскільки 

засновники індуктивних і традуктивних умовиводів зумовлені факторами 

повторюваності або подібності ознак, предметів і явищ. 

Індукція (inductio – наведення) – метод дослідження, який полягає в 

пізнанні певної (часткової чи загальної) сукупності предметів на основі знані про 

їх індивідуальні корелятивні (співвідносні) особливості. Наприклад:  

Залізо – електропровідне, мідь – електропровідна, алюміній – 

електропровідний, срібло – електропровідне, золото – електропровідне. 

Залізо, мідь, алюміній, срібло, золото – метали. 

Всі метали – електропровідні. 

В індукції рух відбувається від одиночного до загального, від 

індивідуальних ознак, до узагальнюючого висновку. 

Таким чином, індуктивний умовивід – форма мислення, в якій із серії 

одиночних суджень – засновків одержують часткове, або загальне судження – 

висновок. 

Розрізняють повну і неповну індукцію. Повна індукція передбачає перебір 

цих предметів даного класу вірогідність іі висновку наближається до вірогідності 

висновку дедукції. Неповна індукція передбачає наявність знання про видові 

ознаки тільки деяких предметів, що являють собою частину певного класу. 

Висновок цього умовиводу не є загальним, а частковим, тобто неповна індукція 

спроможна забезпечити лише імовірний висновок. Неповна індукція буває двох 

видів: популярна, або індукція через простий перелік, і наукова. Науковою 

індукцією називають умовиводи, в засновках яких виражається як повторюваність 
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ознак предметів деякого класу, так і причинно-наслідкова залежність ознаки від 

певного явища чи події. Існує п’ять методів виявлення причинних зв’язків між 

явищами: метод єдиної подібності; метод єдиної відмінності; поєднаний метод 

подібності та відмінності; метод супутніх змін; метод залишків. В основі даних 

методів лежить принцип всезагального взаємозв’язку, згідно з яким безпричинних 

явищ і предметів не буває, а також необхідний характер зв’язку і послідовність у 

часі між явищами того чи іншого процесу чи події. 

Питання для самоконтролю 

1. Що називається дедуктивним умовиводом? 

2. Що називається індуктивним умовиводом? 

3. Які є типи дедуктивних умовиводів? 

4. Що називається індукцією через простий перелік? 

5. Що називається повною і неповною індукцією? 

Практичні завдання до теми 

1. Вкажіть кванторне слово і логічну зв’язку судження якщо зазначено тип 

судження: 

1) (Е) … кролик … хижа тварина 

2) (А) … соболя … цінні хутрові звірі 

3) (І) … тварини … водоплавні 

4) (Е) … океан … прісноводним 

5) (О) … спортсмени …чемпіонами Олімпійських ігор 

6) (І) … ягоди …отрутні 

7) (Е) …картопля … ананас 

8) (О) … вулкани … такими, що згасли 

9) (І) … злочинці … неосудними 

10) (О) … істини … спростувати 
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2. У наведених силогізмах встановіть: висновок, великий термін, велику 

посилку, менший термін, меншу посилку, середній термін. Визначте 

розподіленність термінів: 

1) Жодна релігійна течія не є науковою істиною, хоча б тому, що будь-яка 

релігійна течія базується на вірі, в той час як жодна наукова істина на вірі не 

базується. 

2) Ця людина не є місцевим мешканцем, бо всі місцеві мешканці знають 

дорогу до річки, а ця людина – не знає. 

3) Деякі діячі мистецтва – талановиті люди. Отже деякі письменники – 

талановиті, бо усі письменники – діячі мистецтва. 

4) Чорну пантеру можна приручити, якщо чорна пантера – хижак, а усі 

хижаки можуть бути приручені. 

3. Визначте, чи правильні ці силогізми: 

1) Планети – небесні тіла 

Комети – небесні тіла 

Комети – це планети 

2) Люди – мислячі істоти 

Дельфіни не люди 

Дельфіни не належать до мислячих істот 

3) Африка – континент 

Сахара – частина Африки 

Сахара – континент 

4) Гриби не містять у собі хлорофілу 

Гриби – рослини 

Деякі рослини не містять хлорофілу 

5) Жоден прийменник не виконує в реченні ролі підмета 

Іменник не є прийменником 

Іменник виконує в реченні роль підмета 
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6) Деякі метали не тонуть у воді 

Натрій не тоне у воді 

Натрій – метал 

7) Усі метали поєднуються з киснем 

Платина поєднується з киснем 

Платина – метал 

8) Усі бамбуки квітнуть один раз у житті 

Усі бамбуки – багатолітні рослини 

Всі багатолітні рослини – квітнуть один раз у житті 

9) Усі риби плавають 

Усі, хто плаває, живуть у воді 

Деякі, хто живуть у волі, – риби 

10) Усі птиці мають крила 

Усі страуси – птиці 

Усі страуси мають крила 

4. Побудуйте індуктивні міркування, що мають такі висновки: 

1) Усі живі організми смертні. 

2) Усі тіла, що мають масу, притягуються один до одного. 

3) Уся тіла при охолодженні збільшують свою густину. 

 

Семінарське заняття № 4 

Тема. Доведення і спростування 

Мета: ефективно обґрунтовувати власну точку зору, обирати оптимальний 

спосіб побудови аргументації. 

План 

1. Аналогія як різновид традуктивного умовиводу. 

2. Гіпотеза і версія. 

3. Мистецтво доведення і спростування. 
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Короткі теоретичні відомості 

Основні поняття: аналогія, гіпотеза, версія, доведення, спростування, 

аргументи, теза, демонстрація. 

Поняття «аналогія» (від грецького – схожість, відповідність, пропорція) 

вживається в двох значеннях: 

1) як метод дослідження предметів і явищ, сутність якого полягає у 

встановленні подібності між двома або кількома предметами чи явищами на 

основі схожості деяких їх ознак; 

2) як форма умовиводу. 

Аналогія – це традуктивний умовивід, в якому на підставі подібності двох 

або кількох предметів в одних ознаках робиться висновок про подібність їх і в 

інших ознаках. 

Наведемо схему міркування за аналогією: 

Предмет А має ознаки a, b, c, d. 

Предмет В має ознаки a, b, c. 

Ймовірно, що предмет В має ознаку d. 

Аналогія за характером своїх висновків належить до правдоподібних 

умовиводів. За своєю природою аналогія є екстраполяцією (перенесенням) знань 

про властивості з одного предмета-об’єкта (моделі) на інший (прототип). 

Розрізняють кілька видів аналогії. Залежно від характеру інформації, яка 

переноситься з одного предмета на інший, аналогію поділяють на два основні 

види: аналогія властивостей і аналогія відношень. 

Аналогія властивостей – це умовивід, в якому ознака, що переноситься, є 

властивістю предмета. Цей вид є найбільш поширеним видом аналогії, яка ще 

називається традиційною або простою. Арістотель цей вид аналогії назвав 

парадейгмою – виводом через приклад. 

Аналогія відношень – це умовивід про подібність предметів на основі 

схожості їх відношень між собою. За цією аналогією відношення переносяться з 
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моделі на прототип. Аналогія відношень – більш складний вид умовиводу, аніж 

аналогія властивостей. Він вимагає знання відношень, які існують між 

елементами тієї системи, в яку входить предмет, про який ми хочемо дістати 

інформацію. 

Гіпотезою називається спосіб мислення, котрий полягає в побудові 

припущення про те, що таке досліджуване явище, та в доведенні цього 

припущення. 

Термін «гіпотеза» Вживається з подвійним значенням. Під гіпотезою 

розуміють і саме припущення, котре пояснює спостережуване явище, і спосіб 

мислення в цілому, який включає висовуване припущення, його розвиток і 

доведення. Гіпотеза є методом пізнання предметів і явищ навколишнього світу. 

Гіпотеза створюється для того, щоб дати пояснення не поясненим явищам, 

фактам, подіям. Гіпотеза може складатися одночасно із різних видів умовиводів: 

індукції, аналогії і дедукції. Гіпотеза – процес розвитку думки. Процес мислення в 

гіпотезі має певні стадії. Розрізняють дві такі стадії побудови і доведення 

гіпотези:  

1) висування гіпотези; 

2) доведення гіпотези.  

Висування гіпотези. Гіпотеза будується не на голому місці. Щоб її висунути 

необхідно мати певну сукупність фактів, що відносяться до спостережуваного 

явища, котрі б обгрунтовували імовірність якогось припущення, пояснювали 

імовірність невідомого. Тому побудова гіпотези завжди пов’язана зі збиранням 

фактів, які мають відношення до того явища, котре ми пояснюємо. На підставі 

зібраних фактів висловлюється припущення про те, що таке досліджуване явище, 

тобто формулюється гіпотеза. Припущення в гіпотезі в логічному відношенні є 

судження (або система суджень), його висловлюють внаслідок логічного 

опрацювання зібраних фактів. 
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Факти, на підставі яких висувається гіпотеза, можуть бути логічно 

осмислені у формі аналогії, індукції чи дедукції. В одних випадках гіпотезу 

висувають за аналогією, в інших – вони є висновком індуктивного чи 

дедуктивного умовиводу.  

Висування припущення, тобто формулювання гіпотези, становить основний 

зміст гіпотези. Гіпотеза в науці, як і версія в судовому слідстві, вважається 

складеною, якщо задовольняє такі вимоги: 

1. Гіпотеза має бути несуперечливою. 

2. Вона має бути принципово провіряючою, а що стосується судової версії, 

то і допускати перевірку фактами. 

3. Гіпотеза вважається складеною правильно, якщо вона основана 

емпірично та теоретично. 

4. Евристична функція гіпотези оприділяється її інформативністю. 

У суспільній практиці використовується версія, різновид гіпотези, одне з 

кількох можливих різних пояснень або тлумачень якогось факту, явища чи події 

на основі випадкових і поверхневих ознак. Різниця між версією і гіпотезою: 

остання є глибоким узагальненням окремих фактів, що перебувають у 

причинному зв’язку, в той час як версія є лише видозміною певного явища. 

Доведення – це логічна операція обґрунтування істинності одного 

твердження (судження, гіпотези, концепції) за допомогою інших істинних і 

зв’язаних з ним суджень шляхом побудови відповідного міркування. Доведення – 

це завжди правильне міркування, в якому відношення між засновками і 

висновком є відношенням логічного слідування (такі міркування називаються 

демонстративними). 

Структурними елементами доведення є: 

• теза; 

• аргументи (підстава, докази); 

• демонстрація (форма зв’язку тези і аргументів). 



 

 

46 

 

Теза – положення, істинність якого треба довести. Логічною формою 

вираження тези є висловлювання (судження). За умов, коли теза формулюється не 

лише для доведення її істинності, а й для акцентування уваги на даній проблемі, 

вона може набирати форму запитання. Наприклад, тезу можна сформулювати так: 

«Чи здійснюються ринкові перетворення в Україні?» У цьому випадку, щоб 

довести істинність позитивної відповідь на це питання: «Так, в економіці України 

здійснюються ринкові перетворення», треба навести аргументи, які підтвердять 

істинність висунутої тези. 

Аргументи – це вихідні теоретичні і фактичні положення, які є достатньою 

підставою для підтвердження. істинності тези. Суть доведення саме і полягає в 

обґрунтуванні істинності тези за допомогою аргументів. Аргументами при 

доведенні можуть бути: факти, закони, теорії, аксіоми, постулати, визначення 

тощо, тобто положення, істинність яких вважається безумовною. 

Демонстрація – логічне міркування, у процесі якого з аргументів із 

логічною необхідністю виводиться істинність чи хибність тези. 

Необхідною умовою істинності доведення, є істинність його посилок. 

Доведення поділяється на пряме і непряме. Прямим називається доведення в 

якому теза обґрунтовується аргументом без використання суперечних тез і 

припущень. Непрямим називається доведення в якому істинність тези 

обґрунтовується із застосуванням суперечливої тези припущення (антитези). 

Непрямі доведення в свою чергу поділяються, на апологічні та розділові. 

Необхідною умовою істинності доведення, є істинність його посилок. 

Спростування – різновид доведення. 

Спростування – це обґрунтування хибності або сумнівності певного 

положення шляхом встановлення його невідповідності правилам доведення. 

Спростування як доведення супротивного має бути спрямовано проти тези, 

аргументів або демонстрації доведення. 

Основний спосіб спростування – критика тези. Це здійснюється: 
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– шляхом вкладу фактів, що суперечать тезі; 

– доведенням істиності нової тези, яка є судженням протилежним або 

суперечливим до старої тези; 

– доведення хибності наслідків, що випливають з тези і доводять її до 

абсурду. 

Другорядні способи спростування: 

– критика аргументів – доведення хибності положень, які наведені для 

обґрунтування тези; 

– критика демонстрації – обґрунтування недосконалості доведення 

проголошеної теми. 

Питання до самоконтролю 

1. Логічна характеристика гіпотези і версії як форм вірогідного знання. 

2. Доведіть необхідність доказового мислення. 

3. Поясніть основні правила доведення. 

4. В чому полягає різниця між софізмом та паралогізмом? 

 

Практичні завдання з теми 

1. Тест на аналогію. У перших (літерних) рядках тестів є пара слів, між 

якими існує певний взаємозв’язок. Визначте характер цього зв’язку і виберіть 

один із чотирьох запропонованих варіантів відповідей, яка б задовольняла цей 

зв’язок.  

Зразок. L. жінка – дівчина 

1. хлопчик – людина 

2. хлопчик – юнак 

3. хлопчик – немовля 

4. хлопчик – хлопець 

Відповідь: L – 3 

А. Вигнання – завойовник 
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1. Арешт – злодії 

2. арешт – обвинувачений 

3. арешт – суддя 

4. арешт – адвокат 

Б. Озеро – ванна 

1. Водоспад – калюжа 

2. Водоспад – труба 

3. Водоспад – вода 

4. Водоспад – душ 

В. вулкан – лава 

1. джерело – витік 

2. око – сльози 

3. вогонь – вогник. 

4. шторм – повінь 

Г. рідкий – частий 

1. рівний – різний 

2. популярний – відомий. 

3. забутий – залишений 

4. особливий – різкий 

Д. велосипед – педаль 

1. годинник – пружина 

2. годинник – стрілка 

3. годинник – ремінець 

4. годинник – година 

Е. прагнення – бажання 

1. мрія – здійснення 

2. свобода – воля 

3. побоювання – переживання 
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4. петиція – гасло 

2. Чи правильні ці доведення? Які закони логіки і правила доведення в них 

порушені? 

а) Я сумлінно працював над освоєнням курсу логіки: не пустив жодної 

лекції, ретельно готувався до семінарських занять, придбав підручники, 

конспектував…отже, я заслуговую на відмінну оцінку; 

б) Ніч завжди передує дню, отже ніч є причиною дня; Якщо хтось украв 

якусь річ, то він намагається її сховати. Сусід заховав якусь річ. Отже він її вкрав 

г) Ліки, яки приймають хворі – добро, бо рятують їх здоров’я. Що більше 

добра, то краще. Отже, ліків треба приймати якомога більше. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

 

У контрольній студент-заочник повинен самостійно розробити один з 

запропонованих викладачем варіантів. 

 Контрольна повинна показати: 

– у якій мірі студент засвоїв наукові положення з обраної проблеми; 

– наскільки студент ознайомлений з розділами традиційної логіки, її 

методами рішення теоретичних завдань, а також їх застосування до аналізу 

природних аргументів; 

Виконання студентами-заочниками контрольної роботи сприяє 

поглибленню теоретичних знань та їх закріпленню. 

У контрольній роботі слід показати глибоке знання теми, а також 

можливість застосувати ці знання на практиці. 

 Контрольна робота повинна мати систематичний вигляд. Оформлюється 

робота за наступною схемою: титульна сторінка, саме рішення, список 

використаної літератури. 

Вимоги до оформлення контрольної роботи 

1. Вибір теми і її узгодження з викладачем. 

2. Ознайомлення, за допомогою навчальних посібників з основними 

поняттями предмету. 

3. Вивчення книг, добір необхідних матеріалів для висвітлення теми 

(виписки краще роботи на окремих листах, а не у зошиті, бо при написанні роботи 

листи (або картки) легше систематизувати, підбираючи їх по окремих питаннях 

теми). 

4. Рішення варіантів. 

5. Номер відповідного варианту оберається зпа останньою цифрою залікової 

книжки. 
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Варіант 1 

1. Предмет і значення логіки. 

2. Запишіть у символічній формі наступне судження: 

Якщо я складу залік з логіки, то світ перевернеться, або якщо світ 

перевернеться, то я складу залік з логіки. 

3. Визначте відношення між поняттями за допомогою кіл Ейлера; позначте 

тип сумісності або несумісності. 

А. Людина; 

Б. Жебрак; 

В. Мільйонер; 

Г. Українець. 

4. Визначте логічні відношення між простими судженнями А, Е, І, О за 

допомогою «логічного квадрата». Сформулюйте ці судження. 

Деякі спортсмени-хокеїсти – олімпійські чемпіони. 

Варіант 2 

1. Проблема істинності та формально-логічної правильності мислення. 

Поняття формалізації. 

2. Запишіть у символічній формі наступне судження: 

Пошуки ворога тривали вже три години, але результатів не було, бо ворог 

нічим себе не виказував. 

3. Визначте відношення між поняттями за допомогою кіл Ейлера; позначте 

тип сумісності або несумісності. 

А. Щаслива людина; 

Б. Мільйонер; 

В. Людина, що має не менше $ 1 млн. 

4. Визначте логічні відношення між простими судженнями А, Е, І, О за 

допомогою «логічного квадрата». Сформулюйте ці судження. 

Жодний присудок не є другорядним членом речення. 
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Варіант 3 

1. Поняття і слово. 

2. Запишіть у символічній формі наступне судження: 

Спостерігати несправедливість і мовчати – це означає самому брати 

участь у ній. 

3. Визначте відношення між поняттями за допомогою кіл Ейлера; позначте 

тип сумісності або несумісності: 

А. Супутник планети; 

Б. Природний супутник; 

В. Супутник Землі; 

Г. «Союз-4»; 

Д. Юпітер; 

Е. Супутник Юпітера. 

4. Визначте логічні відношення між простими судженнями А, Е, І, О за 

допомогою «логічного квадрата». Сформулюйте ці судження. 

Всі книги – рукописні. 

Варіант 4 

1. Правила термінів та засновків простого категоричного силогізму  

2. Запишіть у символічній формі наступне судження: 

Якщо я ввечері піду в театр, або в кіно, або в гості, то я не підготуюся до 

семінару, не висплюсь і буду погано відповідати. 

3. Визначте відношення між поняттями за допомогою кіл Ейлера; позначте 

тип сумісності або несумісності. 

А. Професор; 

Б. Викладач; 

В. Викладач логіки; 

Г. Доцент. 
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4. Визначте логічні відношення між простими судженнями А, Е, І, О за 

допомогою «логічного квадрата». Сформулюйте ці судження. 

Деякі люди – порядні. 

Варіант 5 

1. Загальна характеристика законів логіки. 

2. Запишіть у символічній формі наступне судження: 

Якщо хворому після розмови з лікарем не стає краще, то це не лікар, а якщо 

стає краще, то це не хворий. 

3. Визначте відношення між поняттями за допомогою кіл Ейлера; позначте 

тип сумісності або несумісності. 

А. Підручник з логіки; 

Б. Підручник «Вступ до логічної теорії» Пітера Стросона; 

В. Підручник з фізики; 

Г. Підручник. 

4. Визначте логічні відношення між простими судженнями А, Е, І, О за 

допомогою «логічного квадрата». Сформулюйте ці судження. 

Звинувачений має право на захист. 

Варіант 6 

1. Класифікація суджень: прості, категоричні судження та їх види; види 

суджень за кількістю і якістю. 

2. Запишіть у символічній формі наступне судження: 

Якщо дитина виростила троянду для того, щоб милуватися її красою, 

якщо єдиною винагородою за працю стає насолода красою і творення цієї краси 

для щастя і радості іншої людини, – вона не здатна на зло, підлість, цинізм, 

безсердечність. 

3. Визначте відношення між поняттями за допомогою кіл Ейлера; позначте 

тип сумісності або несумісності. 

А. Студент, що не володіє англійською мовою; 
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Б. Студент, що отримує підвищену стипендію; 

В. Студент; 

Г. Читач газети USA Today. 

4. Визначте логічні відношення між простими судженнями А, Е, І, О за 

допомогою «логічного квадрата». Сформулюйте ці судження. 

Жодний договір не може бути розірваний в однобічному порядку. 

Варіант 7 

1. Операції з поняттями: обмеження й узагальнення понять. 

2. Запишіть у символічній формі наступне судження: 

Я складу залік з логіки, якщо і тільки якщо я не буду пропускати занять та 

навчуся вирішувати задачі. 

3. Визначте відношення між поняттями за допомогою кіл Ейлера; позначте 

тип сумісності або несумісності. 

А. Сучасна держава; 

Б. Європейська держава; 

В. Швейцарія;  

Г. Німеччина. 

4. Визначте логічні відношення між простими судженнями А, Е, І, О за 

допомогою «логічного квадрата». Сформулюйте ці судження. 

Неповнолітні не мають права голосу. 

Варіант 8 

1. Операції поділу понять. Види поділу понять. Правила поділу понять. 

2. Запишіть у символічній формі наступне судження: 

Якщо ви любите дітей, переповнені жадобою пізнання, маєте добре серце, 

мрієте присвятити себе цікавій творчій праці, то сміливо обирайте професію 

вчителя. 

3. Визначте відношення між поняттями за допомогою кіл Ейлера; позначте 

тип сумісності або несумісності. 
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А. Рух; 

Б. Обертання; 

В. Швидкий рух; 

Г. Швидкість. 

4. Визначте, який це умовивід та перевірте чи є він законом логіки:  

Якщо міняються економічні відносини, то міняється і правосвідомість. 

Економічні відносини змінились. 

Отже, змінюється і правосвідомість. 

Варіант 9 

1. Загальна характеристика судження. Структура судження. 

2. Запишіть у символічній формі наступне судження: 

Він обов’язково покохає мене, але навряд чи це відбудеться, якщо він 

дізнається про всі мої пригоди. 

3. Визначте відношення між поняттями за допомогою кіл Ейлера; позначте 

тип сумісності або несумісності. 

А. Плідна лекція; 

Б. Зірвана лекція; 

В. Лекція з логіки; 

Г. Лекція, на яку ніхто не прийшов. 

4. Визначити вид умовиводу, довести чи є він вірним, а висновок істинним: 

Якщо суддя – потерпілий, то він не може брати участь у розгляді справи.    

Суддя Тихончук – потерпілий. 

Отже, він не може брати участь у розслідуванні даної справи. 

Варіант 10 

1. Розподіленість термінів у категоричних судженнях.  

2. Визначте відношення між поняттями за допомогою кіл Ейлера; позначте 

тип сумісності або несумісності. 

А. Батько. 
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Б. Син. 

В. Онук. 

Г. Дід. 

Д. Дядько. 

Е. Особа чоловічої статі.  

3. Логік, опинившись в невеликому місті, вирішив підстригтися. В місті є 

лише два майстри, і у кожного своя цирульня. В першій цирульні логік побачив, 

що в салоні брудно, сам майстер неохайно вдягнений, непоголений і погано 

підстрижений. В салоні другого майстра було ідеально чисто, а власник його був 

бездоганно вдягнений, чисто поголений і акуратно підстрижений. Логік вирішив 

стригтися у першого майстра. Чому? Визначте аргументи свого доведення.   

4. Відновити ентимему, перевірити правильність висновків.  

Всі українські громадяни зацікавлені у збереженні миру, а ми – українські 

громадяни. 

Варіант 11 

1. Логічний квадрат. 

2. Визначте відношення між поняттями за допомогою кіл Ейлера; позначте 

тип сумісності або несумісності. 

А. Студент. 

Б. Студент-відмінник. 

В. Посередній студент. 

Г. Студент, що встигає на «відмінно» з логіки. 

3. Здійснити обмеження і узагальнення поняття. 

Письменник. 

4. Довести трьома способами: за особливими правилами фігур, за модусом, 

за правилами категоричного силогізму, – чи є наведені силогізми вірними, а 

висновок – істинним судженням. 

Деякі психологи є менеджерами з персоналу. 
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Усі присутні – менеджери з персоналу. 

Отже, усі присутні – психологи. 

Варіант 12 

1. Складні судження.  

2. Визначте відношення між поняттями за допомогою кіл Ейлера; позначте 

тип сумісності або несумісності. 

А. Мистецтво. 

Б. Сучасне мистецтво. 

В. Образотворче мистецтво.  

Г. Кіномистецтво. 

Д. Театр. 

Е. Середньовічне мистецтво. 

3. У наведеному прикладі зробіть висновок; визначте, який метод 

встановлення причинних зв’язків тут застосовано (і чи правильно застосовано); 

визначте, достовірний тут висновок чи ймовірний? 

«Четверо друзів-грибників назбирали різних рядовок, приготували кожен 

вид окремо і спробували їх на смак. Невдовзі  один із них захворів: у нього був 

шлунково-кишковий розлад. Який вид рядовок є отруйним, якщо: Петро 

споживав рядовку зелену, темно-сіру, червону, травневу і залишився здоровим; 

Віктор – темно-сіру, травневу, червонувату і залишився здоровим; Михайло – 

тополеву, зелену, червону і червонувату; Іван – зелену, темно-сіру, коричневу і 

червону і зазнав отруєння». 

4. Здійснити обмеження і узагальнення поняття. 

Сіамська домашня кицька. 

Варіант 13 

1. Простий категоричний силогізм, його будова. 

2. Визначте відношення між поняттями за допомогою кіл Ейлера; позначте 

тип сумісності або несумісності. 
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А. Мати. 

Б. Донька. 

В. Онука. 

Г. Бабуся. 

Д. Тітка. 

Е. Сестра. 

Ж. Жінка. 

3. Довести трьома способами: за особливими правилами фігур, за модусом, 

за правилами категоричного силогізму, – чи є наведені силогізми вірними, а 

висновок – істинним судженням. 

Математика має велике прикладне значення. 

Астрономія – не математика.  

Отже астрономія не має великого прикладного значення. 

4. Визначте вид і будову наступного доведення: судження «Всі метали 

електропровідні» – істинне, оскільки встановлено, що судження «Деякі метали не 

є електропровідними» – хибне. 

Варіант 14 

1. Необхідність доказового мислення: доведення (будова, види, правила), 

спростування та його види.  

2. Визначте відношення між поняттями за допомогою кіл Ейлера; позначте 

тип сумісності або несумісності. 

А. Екватор. 

Б. Меридіан. 

В. Полюс. 

3. Довести чи є силогізм вірним, а висновок істинним. Якщо ні, то визначте 

вид умовиводу, перевірте, чи є формула законом логіки.    

Якщо тіло є кристалічним, то воно має певну температуру плавлення. 

Дане тіло не є кристалічним. 
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Отже, воно не має певної температури плавлення. 

4. Довести трьома способами: за особливими правилами фігур, за модусом, 

за правилами категоричного силогізму, – чи є наведені силогізми вірними, а 

висновок – істинним судженням. 

Всі філософські твори – світоглядні. 

Деякі художні твори – філософські. 

Отже, деякі художні твори – світоглядні. 

Варіант 15 

1. Індуктивні умовиводи та їх види: загальна характеристика. 

2. Визначте відношення між поняттями за допомогою кіл Ейлера; позначте 

тип сумісності або несумісності. 

А. Будинок; 

Б. Недобудований будинок; 

В. Кам’яний будинок; 

Г. Будівля. 

3. Чи правильно здійснено визначення понять? Якщо ні, то які правила 

порушені? Сформулюйте вірне визначення: Політологія – наука про владу. 

4. Визначте вид судження, його терміни та їх розподіленість в даному 

прикладі: 

Деякі актори – співаки. 

Варіант 16 

1. Необхідність доказового мислення: доведення (будова, види, правила), 

спростування та його види. 

2. Визначте відношення між поняттями за допомогою кіл Ейлера; позначте 

тип сумісності або несумісності. 

А. Спортсмен; 

Б. Студент; 

В. Стипендіат мерії; 
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Г. Президент студентської спілки. 

3. Чи правильно здійснено визначення понять? Якщо ні, то які правила 

порушені? Сформулюйте вірне визначення: Естетика – наука про прекрасне. 

4. Визначте вид судження, його терміни та їх розподіленість у даному 

прикладі: 

Жодна зла людина не буває щасливою. 

Варіант 17 

1. Сутність та види гіпотез.  

2. Визначте відношення між поняттями за допомогою кіл Ейлера; позначте 

тип сумісності або несумісності. 

А. Хворий; 

Б. Здоровий; 

В. Лікар. 

3. Чи правильно здійснено визначення понять? Якщо ні, то які правила 

порушені? Сформулюйте вірне визначення: Етика –наука про норми етикету. 

4. Визначте вид судження, його терміни та їх розподіленість  у даному 

прикладі: 

Деякі рослини не є вічнозеленими. 

Варіант 18 

1. Поняття спростування, його структура та його види. 

2. Визначте відношення між поняттями за допомогою кіл Ейлера; позначте 

тип сумісності або несумісності. 

А. Бермудський трикутник; 

Б. Рівносторонній трикутник; 

В. Гострокутний трикутник;  

Г. Рівнобедрений трикутник. 

3. Здійснити обмеження і узагальнення поняття. 

Речення. 
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4. Визначте структуру такої аналогії: «Що є подібного в електричній іскрі 

та блискавці?» 

Варіант 19 

1. Умовиводи та їх види. 

2. Довести трьома способами: за особливими правилами фігур, за модусом, 

за правилами категоричного силогізму, – чи є наведені силогізми вірними, а 

висновок – істинним судженням. 

Словники не є підручники. 

Ця книжка не є словник. 

Отже, ця книжка не є підручником. 

3. Визначте вид судження, його терміни та їх розподіленість в даному 

прикладі: Деякі ліки небезпечніші за самі хвороби. 

4. Визначте вид судження, його терміни та їх розподіленість в даному 

прикладі: 

Деякі актори – співаки. 

Вариант 20 

1. Правила доведення. Логічні помилки стосовно тези, аргументів та 

демонстрації. 

2. Чи правильне це доведення? Якщо ні, то які закони логіки і правила 

доведення в ньому порушено (визначте вид помилки):  

«Мешканці Санкт-Петербурга на підставі багатолітніх спостережень 

дійшли висновку, що ладозький льодохід на Неві псує в цьому місті погоду». 

3. Запишіть у символічній формі наступне судження: 

Якщо у мене буде вільний час і я складу іспит із філософії та залік з 

математики, то я поїду відпочивати в Крим або на Кавказ. 

4. Визначте вид судження, його терміни та їх розподіленість у даному 

прикладі: Всі студенти нашої групи є встигаючими. 

.
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ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 

1. Визначення логіки як науки. Історичні етапи розвитку логіки. 

2. Визначення повної та неповної індукції.  

3. Наукова індукція, її пізнавальна роль та основні вимоги наукової 

індукції.  

4. Мова і мислення; їх єдність та роль у суспільному житті.  

5. Умовивід, назвіть його види і форми.  

6. Логічна сутність гіпотези.  

7. Логічна сутність доведення.  

8. Основні закони логіки.  

9. Сутність закону тотожності.  

10. Сутність закону суперечності.  

11. Сутність закону виключеного третього.  

12. Сутність закону достатньої підстави.  

13. Правила доведення та характер помилок в доведенні.  

14. Структурні елементи доведення. 

15. Види аргументів.  

16. Поняття як форма абстрактного мислення та види понять.  

17. Логічне спростування тези та основні види і способи спростування тези.  

18. Зміст і обсяг понять та їх співвідношення один до одного.  

19. Правила та помилки по відношенню до тези доведення.  

20. Сутність сумісних та несумісних понять та основні відношення між 

ними.  

21. Правила по відношенню до аргументів.  

22. Специфіка логічних операцій узагальнення і обмеження понять. 

23. Правила по відношенню до демонстрації.  
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24. Судження та роль судження в пізнанні; співвідношення судження і 

речення.  

25. Класифікація суджень.   

26. Різницю між атрибутивними судженнями, категоричними, існування та 

судженнями з відносинами.  

27. Місце аналогії в логічному мисленні. Види аналогії. Наведіть приклади.  

28. Визначте поняття дедукції та індукції, проаналізуйте різницю між ними.  

29. Сутність методу схожості, методу відмінності, методу супутніх змін і 

методу остач.  

30. Поняття категоричного силогізму; правила категоричного силогізму; 

фігури категоричного силогізму. 

31. Складне судження і його види. 

32. Відношення між простими судженнями (логічний квадрат). 
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5 КРІТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Основою для визначення оцінки з курсу «Логіка» є рівень засвоєння 

студентами матеріалу, передбаченого навчальною програмою. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Вид контролю Максимальний бал на 

дисципліну 

Частина від балів на 

змістовий модуль 

(кількість змістових 

модулів не більше 

трьох на семестр) 

лекції усіх змістових 

модулів (відвідування, 

конспект, робота на лекції) 

10 

 

0,1 

поточний та підсумковий 

контроль усіх змістових 

модулів (опитування;  тести) 

60 

 

0,6 

робота студентів на 

семінарських та практичних 

заняттях (відвідування, 

підготовка до заняття, 

наявність конспекту 

семінарських занять, 

активність студента на 

практичних заняттях) 

10 

 

0,1 

залік 20 0,2 

усього 100  
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Методичні вказівки щодо семінарських, практичних занять і самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Логіка» для студентів денної та заочної форм 

навчання зі спеціальностей: 053 – «Психологія», 081 – «Право» освітнього ступеня 

«Бакалавр» 
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