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1. Загальні відомості. 
Логiка є наука про закони та форми правильного мислення. В повсякденному життi 

людина не замислюється над тим, як саме вона мислить i не має змоги судити, чи правильно 

вона мислить. Про iстиннiсть чи хибнiсть наших думок ми можемо здогадуватися тiльки по 

результатах наших дiй.  

Але наука  не може дiяти навмання, iнакше вона перестає бути наукою. Головною 

методологiчною пiдвалиною бiльшостi наук, в тому числi i в першу чергу, науки про 

управлiння — кiбернетики — є формальна логiка. Зараз менше говорять про значення 

кібернетики, але без програмування не обходиться ні одна галузь людської діяльності. Для того, 

щоб воно не було сліпим, необгрунтованим, потрібні знання основ формальної логіки.  

Курс логiки включає в себе головнi вiдомостi з  icторiї логiчної науки, вивчення 

головних законiв формальної логiки — закону тотожностi, виключення суперечностi, 

виключеного третього, достатньої пiдстави та детальне ознайомлення з правилами побудови та 

прийомами ефективного використання в процесi мислення головних логiчних форм — поняття, 

судження, умовиводу.  

Але людське мислення не обмежується спостереженням фактів, їх узагальненням, 

класифікацією та аналізом. Чим більше фактів має в своєму розпорядженні та чи інша наука, 

тим більше вона стикається з необхідністю його загальнотеоретичного осмислення, включення 

його в систему вже існуючого знання. А оскільки нерідко факти суперечать не тільки один 

одному, але й уже існуючим теоріям, то засобів формальної логіки виявляється недостатньо для 

того, щоб уникнути методологічних криз в тих чи інших галузях науки. 

Зрозуміти світ як внутрішньо суперечливе ціле, як процес вічного круговороту 

взаємопов‘язаних матеріальних форм дає змогу тільки діалектика як найвище досягнення 

світової філософської думки. Тому слухачi ознайомлюються також з головними принципами 

теорiї розвитку — дiалектичної логiки: принципами розвитку, зв‘язку всього зi всiм, принципом 

сходження вiд абстрактного, та збiгу iсторичного та логiчного. 

II. Розподіл навчального часу. 
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III. Мета і завдання дисципліни 

Мета курсу – дати  слухачам чітке уявлення про основні закономірності процесів 

мислення і сформувати у них деякі навички аналізу логічних форм та правильного застосування 

логічних прийомів і операцій. Студенти повинні знати: 

– закони формальної логіки; 

–  структуру та загальні характеристики логічних форм; 

– вимоги до визначення та до поділу понять; 

– класифікацію суджень за різноманітними основами; 

– значення логічних сполучників; 

– класифікацію умовиводів за кількістю засновків, за складом, за спрямованістю 

виводу, за характером висновку, за типом засновків; 

– операції, за допомогою яких утворюються безпосередні умовиводи; 

– структуру простого категоричного силогізму; 

– правила фігур простого категоричного силогізму; 

– правила термінів та правила засновків простого категоричного силогізму; 

– основні типи складних, скорочених та складноскорочених умовиводів; 

– головні правила застосування індукції та аналогії; 

– методи наукової індукції; 

– принципи діалектичної логіки. 



Студенти мають навчитися: 

– аналізувати тексти з точки зору їх відповідності законам логіки; 

– послідовно і несуперечливо викладати власні думки; 

– визначати зміст та об‘єм понять;  

– правильно виконувати наступні операції над поняттями: узагальнення, обмеження, аналіз, 

порівняння, поділ, визначення: 

– визначати помилки в визначеннях та поділі понять; 

– визначати розподіленість термінів в простих категоричних судженнях; 

– за допомогою логічного квадрата визначати відношення між простими категоричними 

судженнями за істинністю; 

– за допомогою табличної побудови логіки висловлювань визначати, чи є ті чи інші складні 

судження законами логіки; 

– користуватися методами наукової індукції для побудови узагальнюючих умовиводів; 

– володіти правилами простого категоричного силогізму; 

– аналізувати та будувати складні умовиводи; 

– реконструювати скорочені та складноскорочені силогізми та визначати правильність їх 

побудови. 

IV. Зміст дисципліни  

Тема 1. Предмет та значення логіки.  

Тема 2. Закони логіки.  

Тема 3. Поняття.  

Тема 4. Судження.  

Тема 5. Безпосередні, умовні та розділові умовиводи 

Тема 6. Простий категоричний силогізм.  

Тема 7. Складні умовиводи.  

Тема 8. Гіпотеза, аналогія, індукція.  

Тема 9. Принципи діалектичної логіки 

V. Методи навчання та інформаціно-методичне забезпеченя. 

Звичайно, формальна логіка далеко не вичерпує закономірностей людського мислення, 

оскільки розум не обмежується формами вираження людської думки в мові (будь це природна 

мова, чи мова науки), а відображає в собі всю безкінечну різноманітність і багатство історичних 

форм людської діяльності. Але формальна логіка може служити ідеальною моделлю, на якій 

можна відпрацьовувати методи вивчення будь-яких наук. Адже вона одночасно є гранично 

простою наукою, оскільки вивчає найбільш загальні закономірності того мислення, яким 

володіє будь-яка людина, а з другого боку вона все таки – наука, яку треба саме вивчати, на 

відміну від шкільних ―предметів‖, вивчення яких нерідко в сучасній школі зводиться до 

простого зазубрювання визначень без яких-небудь спроб заглибитися в предмет. Таким чином, 

логіка може розглядатися як перехідний ступінь від шкільного способу навчання до 

університетського.  

Якщо розглядати логіку таким чином, то потрібно всіляко уникати вивчення окремих 

положень, не намагаючись охопити предмет в цілому. Для цього доцільно підготовку до 

кожного семінарського заняття починати з повторення в загальних рисах всього вивченого 

матеріалу. Треба добиватися того, щоб ви могли дати короткий огляд всіх розглянутих досі 

проблем при підготовці будь-якої теми. 

Для навчання рекомендується використовувати будь-які підручники з традиційної 

логіки, які  зараз дуже широко представлені на ринку та в бібліотеках. Інформацію по курсу 

можна знайти також на персональному навчальному сайті В. Д. Піхоровича http://dumai.front.ru  
VI. Мова  

Мова читання лекцій – українська, але оскільки викладач непогано володіє російською мовою, то з огляду 

на те, що деякі підручники  і майже всі першоджерела написані російською, ця мова теж може використовуватися 

в процесі навчання. 

VII. Характеристика індивідуальних завдань. 

Індивідуальні завдання передбачають як самостійну роботу студентів з літературою, так і різні форми 

взаємодопомоги між тими, хто засвоює матеріал швидше, і тими, кому він дається важче.  

VIII. Методика оцінювання 

Шкала оцінювання – загально університетська. 

IX. Організація 

Порядок реєстрації на вивчення кредитного модуля – загально університетський.  

http://dumai.front.ru/

