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Пояснювальна записка 
Проблеми логіки та методології завжди були актуальними проблемами 

розвитку наукового пізнання. Дослідників постійно хвилюють шляхи, 
прийоми та форми досягнення істини, отримання об'єктивної інформації про 
дійсність. У процесі розвитку науки і суспільної практики, в ході 
практичного здійснення наукового пізнання вчені прискіпливо відбирали 
найефективніші засоби пізнання, відкидаючи ті, що вводили в оману. 

У наш час наука і техніка вступили в особливий етап свого розвитку. 
Прискореними темпами йде процес диференціації і інтеграції наук. 
Відбувається прискорений розвиток загальних і конкретних методів 
пізнання. 

Багато з методів окремих наук проникають в інші галузі знання і 
набувають загальнонаукового значення. Інтенсивно розвивається формальна 
логіка, її численні відгалуження. Все це, природно, зумовлює великий інтерес до 
логічних і методологічних проблем. 

Історія людства - це історія розвитку логічного мислення. Предмет науки 
логіки - людське мислення. На відміну від психології і фізіології вищої нервової 
діяльності, що також вивчають людське мислення, логіка розглядає мислення як 
засіб пізнання, її предметом є закони, форми мислення, за допомогою яких 
людина пізнає об'єктивний світ. 

Думка про те, що людина може правильно мислити на інтуїтивному рівні, 
не знаючи законів і правил логіки, хибна. Логічне мислення не дається людині від 
народження. Тільки систематичне вивчення логіки є одним з найдієвіших, 
ефективних способів розвитку логічного мислення, формування логічної 
культури особистості. 

Логіка потрібна кожній людині. Людина, яка оволоділа логікою, 
мислить чіткіше, її аргументи більш переконливі, вона критичніше 
відноситься до своїх і чужих думок, рідше помиляється і допускає логічні 
помилки, ніж та, яка логіки не знає. Мислити логічно - це означає мислити 
послідовно і точно, не припускатися протиріч у своїх міркуваннях. 

Курс є частиною циклу суспільно-гуманітарних дисциплін, завдання яких 
- загальнокультурна, світоглядна та методологічна підготовка спеціалістів. В 
процесі викладання використовуються знання студентів, отримані в середній 
школі, знання з природничих та гуманітарних наук: культурології, етики, 
естетики, історії тощо. 

Мета викладання логіки - ознайомлення студентів з різноманітними 
структурами правильного мислення, сприяння формуванню навиків 
правильного мислення. 

Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 
- поняття предмету та значення логіки; 
- загальну характеристику поняття, визначення і поділ понять; 
- загальну характеристику суджень, їх види; 
- основні закони логіки; 
- загальну характеристику умовиводів, їх види; 
- поняття доведення і спростування; 



 3 

- поняття гіпотези. 
    У  результаті  успішного  засвоєння  навчальної  дисципліни  студент зможе: 

- виявляти  головні  поняття  у  тексті,  з'ясовувати  їхню  структуру, 
встановлювати відношення між ними; 

-  логічно і правильно поділяти, класифікувати, визначати поняття; 
- знаходити    помилки    у    поділах,    класифікаціях,    визначеннях, 

критикувати їх і не припускатися їх у своїх міркуваннях; 
- виявляти  логічну   структуру  висловлювань   і   на   підставі   цього 

витлумачувати їх; 
- міркувати відповідно до законів логіки; знаходити помилки в текстах і 

міркуваннях інших людей, пов`язані з їх порушенням; 
- аналізувати  ситуації  "запитання - відповідь",  логічно  коректно 

задавати запитання й давати відповіді на них; 
- виявляти міркування, вихідні положення та наслідки, що містяться у 

тексті; 
- робити раціональні висновки з наявної інформації відповідно до 

правил та законів логіки; 
- логічно грамотно будувати свої міркування й знаходити помилки у 

міркуваннях інших; 
- конструювати коректну аргументацію; 
- переконливо критикувати аргументацію опонента, уникати типових  

помилок в аргументації та критиці; 
        - розпізнавати  логічні  прийоми маніпулювання співрозмовником  і 
протистояти ним. 

Знання логіки підвищує культуру мислення і поведінки, урізноманітнює 
світоглядні цінності, ознайомлює з логічними законами та правилами, дає 
можливість орієнтації в сучасному суперечливому світі, сприяє розвитку 
раціональних культурних зв'язків, допомагає становленню самосвідомості і 
інтелектуального розвитку. 

Крім   того,   знання   логіки   може   значно  допомогти   майбутньому 
фахівцю: 

- аналізувати професійну термінологію; 
         - витлумачувати різноманітні професійні тексти;  знаходити в них 
протиріччя; з'ясовувати, чи випливає певне положення з інших, чи є новий 
текст доповненням або запереченням попереднього тощо; 
          - на   високому   рівні   проводити   різноманітні   суперечки:   наукові 
дискусії, ділові зустрічі, ділові переговори; обстоювати власну думку та 
критикувати думку супротивника; швидко знаходити логічні помилки у ході 
спілкування; 
          - застосовувати методи логіки для дослідження наукових проблем у своїй 
професійній сфері. 
     Вивчення логіки потребує зосередження та систематичного підходу. Всі теми 
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є взаємопов'язаними. Засвоєння теоретичного матеріалу з логіки ще не означає, 
що людина зможе застосовувати його на практиці. Знайти вихід з цієї ситуації 
можна,  поєднавши теорію з розв'язанням практичних завдань. У зв'язку з цим 
після вивчення тієї чи іншої теми рекомендовано якомога частіше свідомо 
застосовувати набуті логічні навички у повсякденному житті, при написанні 
контрольних та курсових робіт, засвоєнні матеріалу професійних дисциплін у 
дискусіях, суперечках тощо. Лише за цих умов людина зможе навчитись логічно 
мислити, не припускаючись елементарних логічних помилок у своїх міркуваннях і 
розпізнаючи їх у міркуваннях інших людей. 
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Тема 1. ЛОГІКА І МИСЛЕННЯ. 

Поняття мислення. Мислення і мова. Поняття форми мислення і закони 

мислення. Істинність і правильність мислення. Мова і логіка. Логіка як наука. 

Логіка формальна й діалектична. Значення логіки для наукового пізнання. 

 

Тема 2. ПОНЯТТЯ. 

Загальна характеристика поняття. Поняття і слово. Зміст і обсяг поняття. 

Види понять. Відношення між поняттями. Операції над поняттями. Узагальнення і 

обмеження понять. 

 

Тема 3. ВИЗНАЧЕННЯ І ПОДІЛ ПОНЯТЬ. 

Сутність визначення. Види визначень. Правила визначення і помилки, 

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

Класифікація. 

 

Тема 4. СУДЖЕННЯ. 

Загальна характеристика суджень. Структура судження. Судження і 

речення. Про роль запитання в пізнанні. Просте судження, види і структура. 

Категоричні судження, їх види. Розподіленість термінів у судженнях. Логічні 

змінні та логічні постійні. Судження і пропозиційна функція. Поняття про 

квантори. Поділ суджень за модальністю. Відношення між судженнями. Види 

відношень. 

 

Тема 5. СКЛАДНІ СУДЖЕННЯ. 

Умовні судження. Єднальні (кон'юнктивні) судження. Розподільні 

(диз'юнктивні) судження. Логічна структура суджень. 
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Тема 6. ОСНОВНІ ЗАКОНИ ЛОГІКИ. 

     Загальна характеристика основних законів логіки. Закон тотожності. 

Закон суперечності. Закон виключеного третього. Закон достатньої підстави. 

 

Тема 7. УМОВИВІД. 

Загальна характеристика умовиводів. Будова умовиводів. Види знань 

умовиводів. 

Поняття умовиводу, його структура і форми. Правила забезпечення 

правильного умовиводу. 

 

Тема 8. БЕЗПОСЕРЕДНІ УМОВИВОДИ. 

Безпосередні умовиводи. Перетворення. Обернення. Обернення умовних 

суджень. Протиставлення предикату. 

 

Тема 9. ДЕДУКТИВНІ УМОВИВОДИ. 

Загальна характеристика дедуктивних умовиводів. Категоричний 

силогізм, його значення і склад. Аксіома силогізму. Загальні правила 

категоричного силогізму. Фігури і модуси категоричного силогізму. 

Категоричні силогізми з засновками, що виділяють. Категоричні силогізми, в яких 

більшим засновком є судження-визначення. Категоричні силогізми, побудовані з 

суджень можливості. Категоричні силогізми з імовірними засновками . Логічні 

помилки, які трапляються в категоричних силогізмах. Умовно-категоричний    

силогізм. 

 

Тема 10. АНАЛОГІЯ 

Поняття і структура умовиводів за аналогією. Аналогія в пізнанні. Поняття 

аналогії. Аналогія предметів. Аналогія відносин. Точна аналогія і проста 

(неточна) аналогія. 
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Тема 11. ДОВЕДЕННЯ І СПРОСТУВАННЯ. 

Поняття доведення. Логічне доведення і доказ. Побудова доведення. Види 

доведення. Поділ доведень на прямі й непрямі у логіці. Спростування. Правила 

доведення і спростування: помилки, які трапляються в доведеннях. 

 Основні правила, можливі помилки в доведенні, методи їх запобігання. 

 

Тема 12. ГІПОТЕЗА. 

Поняття гіпотези. Структура гіпотези. Висування гіпотези. Загальна 

характеристика припущення. Порядок доведення гіпотези. Види гіпотез: загальна 

і часткова, навчальна і робоча . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


