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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Логіка» складена
відповідно до освітньої програми підготовки першого рівня (бакалавр) вищої
освіти за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є відображення законів і
форм, прийомів і операцій мислення, за допомогою яких людина пізнає
навколишній світ.
Міждисциплінарні зв’язки. Логіка і за своїм походженням, і за
траєкторіями подальшому розвитку, і за своїм предметом є переважно
філософською наукою, причому найбільш фундаментальною з усіх галузей
філософії. Будучи наукою про форми, принципи і методи правильного
міркування, логіка лише частково стикається з комплексом інших наук
(психологія, соціологія тощо).
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
Тема 1. Предмет і значення логіки. Основні логічні закони.
Тема 2. Поняття як форма мислення. Логічні операції з поняттями.
Тема 3. Судження. Логічні відношення між судженнями.
Тема 4. Умовивід як логічна форма. Види умовиводів.
Тема 5. Простий категоричний силогізм.
Тема 6. Складні та складноскорочені умовиводи.
Тема 7. Гіпотеза і аргументація. Доведення і спростування.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Логіка» є розвинення
раціонального мислення сучасного фахівця в галузі правознавства, озброєння
його ефективними логіко-методологічними засобами розв’язання професійних
завдань, формування та вдосконалення культури мислення студентів шляхом
засвоєння ними основних законів, принципів логіки та вироблення навичок
доказового, несуперечливого мислення в процесі застосування набутих знань в
практичних ситуаціях.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни ««Логіка» є
ознайомлення студентів і методично допомогти їм зрозуміти та засвоїти
особливості логіки як науки про мислення, основні принципи і закони
правильного мислення, зміст основних форм мислення - поняття, судження та
умовиводів, їх форм та видів; загальні правила і вимоги доведення і
спростування, які розкривають сутність логічної аргументації; основні методи
та прийоми раціонального опрацювання інформації; логічні особливості
професійної діяльності.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати: об’єкт та предмет вивчення науки логіки; логічні основи аналізу
юридичної мови; основні форми та закони абстрактного мислення; способи
визначення істинності висловлювань та особливості логічних методів, що
використовуються в теоретико-пізнавальній діяльності правознавців;
структуру та різновиди основних форм мислення; типи об’єктивних зв’язків та
відношень між ними; вимоги формально-логічних законів, дотримання яких
визначає логічну правильність роздумів; правила виконання логічних операцій
над поняттями, судженнями, умовиводами; логічні способи доведення та
спростування, прийоми ведення дискусій, правила постановки запитань та
відповідей.
вміти: розуміти історичний, економічний, технологічний і культурний
контексти розвитку правоохоронної діяльності; збирати необхідну інформацію
з різних джерел, аналізувати і оцінювати її; формулювати і перевіряти гіпотези,
аргументувати висновки; здійснювати координацію діяльності суб’єктів
забезпечення публічної безпеки і порядку, а також комунікацію з фізичними та
юридичними особами з метою своєчасного реагування на кримінальні злочини,
адміністративні правопорушення та події; здійснювати пошук інформації у
доступних джерелах для повного та всебічного встановлення необхідних
обставин; виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані
правові висновки; знати і розуміти сучасні правові доктрини, цінності та
принципи функціонування національної правової системи; адаптуватися і
ефективно діяти за звичних умов правоохоронної діяльності та за умов
ускладнення оперативної обстановки; здійснювати пошук та аналіз новітньої
інформації у сфері правоохоронної діяльності, мати навички саморозвитку та
самоосвіти протягом життя, підвищення професійної майстерності, вивчення та
використання передового досвіду у сфері правоохоронної діяльності;
працювати автономно та в команді, виконуючи посадові обов’язки та під час
розв’язання складних спеціалізованих задач правоохоронної діяльності;
використовувати основні методи та засоби забезпечення правопорядку в
державі, дотримуватись прав і свобод людини і громадянина, попередження та
припинення нелегальної (незаконної) міграції та інших загроз національної
безпеки держави (кібербезпеку, економічну та інформаційну безпеку тощо);
організовувати заходи щодо режиму секретності та захисту інформації; вміти
оцінювати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати
розвиток обстановки, дій правопорушника та противника, вживати заходів з
метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.
1.4. Форма підсумкового контролю (залік).
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS.
1.5.

Програмні компетентності

Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної
дисципліни
Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та
Інтегральна
компетентність практичні проблеми у галузі правоохоронної діяльності або у
процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій
та методів правоохоронної діяльності і характеризуються
комплексністю та невизначеністю умов.
ЗК1.
Загальні
компетентності
(ЗК)
ЗК2.
ЗК5.
ЗК7.
ЗК8.
ЗК9.
ЗК10.

ЗК11.

СК1.
Спеціальні
(фахові,
предметні)
компетентності
(СК)
СК2.
СК3.
СК4.

Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях.
Знання та розуміння предметної області та
розуміння професійної діяльності.
Здатність вчитися і оволодівати сучасними
знаннями.
Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
Здатність приймати обґрунтовані рішення.
Здатність працювати у команді.
Здатність реалізувати свої права як члена
суспільства,
усвідомлювати
цінності
громадянського
(вільного,
демократичного)
суспільства та необхідність його сталого розвитку,
верховенство права, прав і свобод людини і
громадянина в Україні.
Здатність зберігати та примножувати моральні,
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства
на основі розуміння історії та закономірностей
розвитку предметної області, її місця в загальній
системі знань про природу і суспільство та у
розвитку суспільства, техніки і технологій,
використовувати різні види та форми рухової
активності для активного відпочинку та ведення
здорового способу життя.
Усвідомлення функцій держави, форм реалізації цих
функцій,
правових
основ
правоохоронної
діяльності; дотримання основних принципів
реалізації правоохоронної функції держави.
Здатність організовувати нагляд (контроль) за
додержанням вимог законодавства у сфері
правоохоронної діяльності.
Здатність професійно оперувати категоріальнопонятійним апаратом права і правоохоронної
діяльності.
Здатність до критичного та систематичного аналізу
правових явищ і застосування набутих знань та

СК 5.
СК 6.
СК 7.

СК 8.
СК 9.

СК 10.
СК 11.

СК 13.

СК 14.
СК 18.
СК 19.

навичок у професійній діяльності.
Здатність самостійно збирати та критично
опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати
правову інформацію з різних джерел.
Здатність аналізувати та систематизувати одержані
результати, формулювати аргументовані висновки
та рекомендації.
Здатність
забезпечувати
законність
та
правопорядок, безпеку особистості та суспільства,
протидіяти нелегальній (незаконній) міграції,
тероризму та торгівлі людьми.
Здатність ефективно забезпечувати публічну
безпеку та порядок.
Здатність ефективно застосовувати сучасну техніку і
технології захисту людини, матеріальних цінностей
і суспільних відносин від проявів криміногенної
обстановки та обґрунтовувати вибір засобів та
систем захисту людини та суспільних відносин.
Здатність визначати належні та придатні для
юридичного аналізу факти.
Здатність до аналізу та оцінки ризиків, що
впливають
на
вчинення
адміністративних
правопорушень
та
кримінальних
злочинів
(проступків).
Здатність забезпечувати охорону об’єктів державної
власності, державну охорону органів державної
влади України та безпеку взятих під захист осіб,
охорону фізичних осіб та об’єктів приватної і
комунальної власності.
Здатність до використання технічних приладів та
спеціальних
засобів,
інформаційно-пошукових
систем та баз даних.
Здатність забезпечувати кібербезпеку, економічну
та інформаційну безпеку держави, об’єктів
критичної інфраструктури.
Здатність
забезпечувати
охорону
державної
таємниці та працювати з носіями інформації з
обмеженим доступом.

2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
Тема № 1. Предмет і значення логіки. Основні логічні закони
Логіка - наука про закони і форми правильного мислення. Специфіка
предмета формальної логіки. Місце логіки в системі наук. Єдність і відмінність
змісту думки і логічної форми. Мислення і його роль у пізнанні світу.
Мислення як предмет дослідження логіки. Істинність мислення і формально
логічна правильність міркування. Пізнавальна,
світоглядна,
ідеологічна,
методологічна функції логіки. Культура мислення.
Поняття логічного закону. Закон тотожності, його визначення та зміст.
Вимоги до закону тотожності: предметна область та однозначність мислення.
Логічні помилки, що виникають унаслідок порушення вимог закону
тотожності. Закон суперечності, його правила та область застосування.
Неприпустимість логічної суперечності в мисленні людини. Закон виключеного
третього, його визначення і логічна формула. Логічні помилки, що виникають
унаслідок порушення закону виключеного третього. Закон достатньої підстави і
типові його порушення.
Тема № 2. Поняття як форма мислення. Логічні операції з поняттями
Поняття як висхідна форма мислення. Структура понять: обсяг і зміст.
Зміст і обсяг поняття. Види понять: за змістом і обсягом. Види за характером
ознак, що становлять зміст понять: конкретні і абстрактні, позитивні і
негативні, співвідносні і неспіввідносні. Види за кількістю елементів обсягу:
одиничні, загальні, нульові. Види понять за характером і типом елементів
обсягу.
Відношення між поняттями. Порівнювані і непорівнювані поняття.
Сумісні і несумісні поняття. Відношення між сумісними поняттями:
тотожності, підпорядкування, перетину. Види відношень серед несумісних
понять: протилежності, суперечності, співпідпорядкованості. Операції над
поняттями як логічні дії, що призводять до утворення нових понять.
Тема № 3. Судження. Логічні відношення між судженнями
Загальна характеристика судження і висловлювання. Відмінності між
судженням і реченням. Зміст і структура суджень. Прості судження, їх види та
структуpa. Види атрибутивних суджень. Розподіл термінів у судженні. Логічні
змінні і логічні постійні. Квантори і пропозиційні функції в судженнях. Поділ
суджень за змістом предиката. Поділ суджень за модальністю. Об’єднана
класифікація простих категоричних суджень: загальностверджувальні (А),
загальнозаперечувальні(Е), частковостверджувальні(I), частковозаперечувальні
(О).
Сутність і характеристика відношень між судженнями (за логічним
квадратом):
протилежності
(контрарності),
підпротилежності

(субконтрарності), суперечності (контрадикторності), підпорядкування.
Відношення еквівалентності (рівнозначності). Складні судження. Поділ
складних суджень за типом логічних відношень.
Тема № 4. Умовивід як логічна форма. Види умовиводів
Загальне поняття про умовивід як форму мислення. Структура
умовиводу. Поняття логічної підстави і логічного наслідку. Методи та
принципи побудови умовиводів. Логічні помилки, що зустрічаються при
побудові умовиводів.
Види умовиводів. Логічна характеристика індуктивних умовиводів.
Визначення, об’єктивна основа і структура індуктивних умовиводів. Види
індуктивних умовиводів. Повна і неповна індукція. Схема міркування для
неповної індукції.
Перетворення індуктивних умовиводів. Помилки, що виникають при
побудові індуктивних умовиводів. Обмеженість індукції в пізнанні. Роль
індуктивних умовиводів у діяльності правоохоронців. Взаємозв'язок індукції та
дедукції в науковому пізнанні.
Тема № 5. Простий категоричний силогізм
Логічна
характеристика
дедуктивних
умовиводів.
Визначення
дедуктивних умовиводів (силогізмів). Зміст і форма дедуктивних умовиводів.
Основні види дедуктивних умовиводів: категоричні, розділові й умовні.
Перетворення і обернення умовних суджень, протиставлення за предикатом у
неопосередкованих умовиводах.
Простий категоричний силогізм (ПКС), його структура. Терміни ПКС.
Аксіома та загальні правила категоричного силогізму. Фігури і модуси
категоричного силогізму. Відмінності категоричних силогізмів за характером
засновків.
Тема № 6. Складні та складноскорочені умовиводи
Складні, скорочені і складноскорочені силогізми (ентимема,
полісилогізм, сорит, епіхейрема). Місце і роль скорочених силогізмів.
Співвідношення скорочених умовиводів і категоріального мислення в процесі
пізнання. Поняття про умовний силогізм. Умовно категоричний силогізм та
його структура. Модуси умовно категоричного силогізму.
Тема № 7. Гіпотеза і аргументація. Доведення і спростування
Гіпотеза та її форми. Доведення. Поняття доведення та спростовування,
доведення та підтвердження. Логічні помилки стосовно аргументів, що
трапляються в доведеннях. Види, структура спростування. Пряме та непряме
спростовування тези. Критика аргументів. Критика демонстрації. Логічні

помилки спростування і доведення.
Логічні помилки, що найчастіше трапляються під час доведення і
спростування (софізми, паралогізми, логічні парадокси). Значення доведення і
спростування в пізнанні, науці і практичній діяльності людей у різних сферах
суспільного життя.
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4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
Питання до заліку
1. Логіка як наука, її предмет і методи.
2. Історичний характер логіки як науки.
3. Роль мислення у процесі пізнання.
4. Мислення і мова.
5. Сутність культури мислення.
6. Основні форми мислення
7. Логічні помилки.
8. Логіка формальна і діалектична.
9. Особливості мислення юриста.
10.Поняття логічного закону.
11.Закон тотожності та порушення його вимог.

12.Закон суперечності та його порушення.
13.Закон виключеного третього та його порушення.
14.Закон достатньої підстави та типові його порушення.
15.Поняття як форма мислення.
16.Зміст та обсяг поняття.
17.Види понять.
18.Відношення між поняттями.
19.Поділ понять як логічна операція.
20.Логічні операції узагальнення та обмеження понять.
21.Загальна характеристика судження.
22.Види суджень.
23.Просте судження.
24.Поняття про квантори.
25.Складні судження.
26.Відношення між судженнями.
27.Модальність суджень.
28.Розподіленість термінів у судженнях.
29.Загальна характеристика умовиводів.
30.Безпосередні умовиводи.
31.Дедуктивні умовиводи.
32.Категоричний силогізм.
33.Загальні правила категоричного силогізму.
34.Фігури модуси категоричного силогізму.
35.Модуси категоричного силогізму.
36.Скорочені силогізми.
37.Складні силогізми.
38.Індуктивні умовиводи.
39.Види індуктивних умовиводів.
40.Наукова індукція.
41.Зв'язок індукції і дедукції.
42.Умовиводи за аналогією.
43.Доведення та його структура.
44.Види доведення.
45.Спростування.
46.Види спростування.
47.Правила доведення і спростування.
48.Поняття гіпотези і її структура.
49. Види гіпотези.
50. Логічна аргументація в доведенні і спростуванні.

