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Мета та завдання навчальної дисципліни


„Логіка” на філософському факультеті для студентів денної форми навчання за напрямом „філософія” у Львівському національному університеті імені Івана Франка викладається як нормативна дисципліна. Її мета - формування і вдосконалення логічної культури мислення особи, розвиток навичок до абстрактного мислення, підготовка висококваліфікованих фахівців за спеціальністю „філософія”. 
Дана програма підготована згідно з вимогами до навчання філософів-бакалаврів і розрахована на сітку навчальних годин перших чотирьох семестрів загальним обсягом 324 год. Згідно учбової програми послідовність вивчення дисципліни „Логіка” може бути представлена наступною схемою:
I семестр – Модуль 1 „Традиційна (арістотелівська) логіка”;
II семестр – Модуль 2 „Класична символічна логіка”;
III семестр – Модуль 3 „Некласична логіка” (частина 1);
ІV семестр – Модуль 3 „Некласична логіка” (частина 2).
Таким чином, методика викладання дисципліни „Логіка” на філософському факультеті передбачає поступове ознайомлення студентів з теорією та практикою використання методологій традиційної логіки та сучасних символічних логік (класичних і некласичних) для розв’язання низки суто логічних та філософських проблем.
Викладання дисципліни „Логіка” відбувається у формі проведення лекційних та семінарських занять, а також передбачає самостійну роботу студентів для підготовки до семінарських занять.

Завдання викладання дисципліни “Логіка” для студентів філософського факультету денної форми навчання за напрямом „філософія” полягає у тому, щоб:
1) допомогти їм опанувати теоретичні засади філософської науки про процедуру правильного, аналітичного, критичного мислення; способи його логічної організації та вимоги законів, дотримання котрих гарантує формальну правильність здійснення інтелектуальних операцій і є умовою їх практичної ефективності;
2) розкрити студентам тенденції розвитку сучасної логіки як галузі філософського знання; основні поняття та принципи побудови сучасних класичних та некласичних формально-логічних теорій, специфіку формально-логічних засобів для вирішення суто логічних, філософських та загальнонаукових проблем;
3) навчити практичним навичкам розпізнавання логічно детермінованих за своєю формою побудови логічно-істинних та логічно-суперечливих повідомлень; визначення семантичних властивостей наукових та філософських положень; застосування логічної методології для аналізу основ сучасних наукових теорій;
4) вплинути на формування логічної культури професійного мислення майбутніх філософів через розвиток у них здібностей до критичного аналізу наукових та філософських текстів; побудови логічно нормованих повідомлень філософського змісту; освоєння прийомів формування логічної аргументації при проведенні полеміки та дискусії тощо.

У результаті вивчення дисципліни „Логіка” студент повинен знати:
а) на понятійному рівні:
	особливості підходу формальної логіки до вивчення своєї предметної області;
	гносеологічні та методологічні засади розвитку логіки як філософської науки, принципи класифікації логічних теорій;

логічні основи аналізу мови як засобу виразу думок, семіотичні та логічні принципи побудови формалізованої мови науки логіки; 
основні форми абстрактного мислення та логічні закони, які виражають суттєві зв'язки між думками в процесі міркувань;
способи визначення істинності висловлювань в залежності від прагматичних, семантичних, психологічних та ін. контекстів;
б) на фундаментальному рівні:
	структуру основних форм мислення та їх види;
	типи об'єктивно існуючих зв'язків та відношень між структурними елементами думки;

вимоги формально-логічних законів, дотримання яких визначає логічну правильність розсудів;
основні поняття та принципи побудови традиційної формальної логіки та сучасних класичних і некласичних формально-логічних теорій;
	особливості визначення умов істинності висловлювань у різних логічних системах;
	типи відношень між формальною логікою та сучасною наукою, між формальною логікою та філософією та способи обґрунтування основ науки логіки;
в) на практично-теоретичному рівні:
	правила виконання логічних операцій над поняттями, висловлюваннями та умовиводами (зокрема, правила дефініцій та класифікацій понять, правила побудови дедуктивних та індуктивних умовиводів тощо);
	логічні способи здійснення доведень та спростувань, прийоми ведення певного типу дискурсу;
	основні способи коректної формалізації наукових повідомлень засобами логіки висловлювань та логіки предикатів;
	принципи визначення логічних відношень між висловлюваннями;
	методи встановлення семантичних властивостей виразів у різних формально-логічних системах;


На основі вивчення цієї дисципліни студент повинен вміти:
а) на репродуктивному рівні:
	оперувати логічною термінологією з метою визначення сфери функціонування раціонального (логічного) мислення;
	правильно застосовувати при побудові та аналізі наукових повідомлень правила та закони логіки; правильно формулювати запитання при обговоренні та вирішенні філософських проблем;
	встановлювати типи логічних помилок у повідомленнях будь-якого характеру з метою вибору засобів для їх усунення;
	визначати семантичні властивості формалізованих виразів та встановлювати відношення між висловлюваннями за істинністю, абстрагуючись від їх конкретного змісту;

б) на евристичному рівні:
	виявляти найтиповіші випадки порушення законів логіки, що зустрічаються в різноманітних міркуваннях;

наводити власні приклади, що ілюструють специфіку логічної організації форм абстрактного мислення, принципи здійснення ряду логічних операцій над ними;
	вибирати найоптимальніший з точки зору логіки спосіб доведення чи спростування запропонованих тез; робити підбір необхідних та достатніх аргументів при доказі цих тез;
	давати філософську інтерпретацію певним логічним системам і теоріям;
давати логічну оцінку науковим теоріям щодо їхньої несуперечності і повноти;
	вирішувати практичні завдання в різних галузях наукового пізнання із застосуванням логічної методології, виробленої засобами класичної та некласичної символічної логіки.

Навчальна програма дисципліни „Логіка” презентує тематичний зміст запропонованих для викладу модулів, перелік рекомендованої літератури, теми для реферативних досліджень, перелік підсумкових питань Більшість лекційних тем програми вимагає закріплення викладеного матеріалу на семінарських заняттях, а також додаткового опрацювання студентами винесених на самостійну роботу питань. Оскільки мета даного курсу полягає не лише у вивченні логічної теорії, але й передбачає розвиток у студентів навиків до абстрактного мислення, здатності застосовувати логічні методи при вирішенні логічних, філософських і загальнонаукових проблем, постільки невід’ємною частиною учбового процесу є самостійна робота студентів і над вирішенням відповідних логічних вправ і завдань. Систематичне і ретельне розв’язання рекомендованих завдань з кожної теми курсу сприятиме розвитку у студентів практичних навичок правильної побудови думки, вмінню визначати різноманітні логічні помилки та засоби для їх усунення, майстерності володіння методиками виконання логічних операцій тощо.

Місце дисципліни у структурно-логічній схемі учбового процесу. Враховуючи спеціалізацію студентів, в якості методичної бази використовуються знання з таких профілюючих дисциплін як історія філософії, онтологія, гносеологія, методологія науки, а також з тих дисциплін, що вивчають особливості мовної комунікації (психології, лінгвістики, теорії соціальних комунікацій та ін.).


МОДУЛЬ I
ТРАДИЦІЙНА ЛОГІКА

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
ВСТУП ДО ЛОГІКИ

Тема 1. Предмет і метод науки логіки
Основні значення терміна "логіка".
Визначення предмета науки логіки: поняття логічної форми та логічного закону. Основні поняття і категорії формальної логіки.
Особливості формальної логіки як науки. Поняття про основний метод науки логіки – метод формалізації. Поняття методу формалізації у широкому та у вузькому значенні слова. Історичний розвиток методу формалізації та його вплив на становлення історичних типів науки логіки.
Характеристика основних історичних етапів розвитку науки логіки: традиційна (арістотелівска) логіка і символічні (класичні і некласичні) логіки.
Місце науки логіки в системі філософських наук. Значення культури логічного мислення в пізнавальному процесі та в життєдіяльності людини.

Тема 2. Мислення і мова
Мислення. Структура мислення. Функції мислення. Типи і види мислення. Закони мислення.
Мова як знакова система. "Знак" та види знаків. Особливості мовних знаків. Структура мови. Види мов.
Смислове та предметне значення мовних виразів. Синтаксис, семантика, прагматика. Основні семантичні категорії - "висловлювання", "ім’я", "термін", "смисл", "значення", "референція".
Логіко-семантичні концепції істини.
Взаємозв’язок мислення і мови. Логічний аналіз мови ("логіка мови"). Основні логічні категорії - "логічна постійна", "логічна змінна", "логічна форма", "логічні оператори", "логічна або пропозиційна функція", "логічна операція" та їх символічне позначення.

Список рекомендованої літератури до змістового модуля 1
Аристотель. Категории. Об истолковании. Первая аналитика. Вторая аналитика. Топика. О софистических опровержениях // Соч.: В 4 т. - Т. 2. М.: Мысль, 1978.
Бирюков Б.В., Тростников В.Н. Жар холодных чисел и пафос бесстрастной логики. - М.: Знание, 1977.
Білецький А.О. Про мову і мовознавство. - К.: АртЕк, 1996.
Брюшинкин В.Н. Логика. Мышление. Информация. - Л., 1988.
Вригт фон Г.Х. Логика и философия в ХХ веке // Вопросы философии. – 1992. - № 8.
Горский Д.П., Ивин А.А., Никифоров А.Л. Краткий словарь по логике. - М.: Просвещение, 1991.
Дуцяк І.З. Логіка. – Львів: Просвіта, 1996.
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Карамишева Н.В., Бовтач С.В. Збірник логічних завдань. - Львів: Каменяр, 1997.
Карамишева Н.В., Бовтач С.В. Навчальний посібник з логіки. - Львів: Вид-во Львівськ. ун-ту, 1996.
Конверський А.Є. Логіка: традиційна і сучасна. – К.: Центр навчальної літератури, 2004
Логический словарь "ДЕФОРТ". - М.: Мысль, 1994.
Маковельский А.О. История логики. – М.: Издательство «Наука», 1967.
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Налимов В.В. Вероятностная модель языка (о соотношении естественных и искусственных языков). - М., 1979.
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Попов П.С., Стяжкин Н.И. Развитие логических идей от античности до эпохи Возрождения. – М., 1974.
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Сорина Г.В., В.С.Меськов. Логика в системе культуры // Вопросы философии. – 1996. - № 2.
Тарский А. Истина и доказательство // Вопросы философии. – 1972. - № 8.
Тарський А. Обґрунтування наукової семантики // Філософська і соціологічна думка. – 1996. - № 1-2.
Шуман А. Философская логика: Истоки и эволюция. – Мн.: Экономпрес, 2001.
Язык и моделирование социального взаимодействия. - М.: Прогресс, 1987.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
ОСНОВНІ ФОРМИ І ЗАКОНИ МИСЛЕННЯ

Тема 3. Поняття
Загальна характеристика поняття як форми мислення. Поняття, слово, термін. Логічна структура поняття. Види понять по змісту і об’єму.
Логічні операції над змістом поняття: визначення (дефініція) поняття.
Логічна характеристика об’єму поняття: логічний клас (множина), підклас (підмножина), елемент класу (елемент множини). Види класів. Відношення між поняттями по об’єму та їхнє графічне зображення за допомогою кіл Ейлера. Логічні операції над об’ємами понять: поділ поняття (розбиття класу на підкласи), класифікація. Операції над класами (об’єднання класів, переріз класів, доповнення класів).
Логічні операції над змістом та об’ємом поняття: обмеження і узагальнення поняття.

Тема 4. Висловлювання
Загальна характеристика висловлювання. Речення. Судження. Висловлювання.
Просте висловлювання. Структура простого висловлювання. Види простого висловлювання. Атрибутивні висловлювання: структура, види по кількості та якості. Розподіленість термінів. Відношення між висловлюваннями типу А, Е, I, О за "логічним квадратом".
Складні висловлювання. Види складних висловлювань: кон’юнктивні, диз’юнктивні, імплікативні, еквівалентні, заперечні. Встановлення відношень між складними висловлюваннями за методом таблиць істинності.
Предикати як логічні функції. Предикат як логічна або пропозиційна функція. Поділ предикатів як логічних функцій на види.
Властивості бінарних відношень у висловлюваннях з двомісними предикатами: рефлексивність, симетричність, транзитивність.
Квантори. Операції над предикатними формулами.

Тема 5. Основні закони логіки
Загальна характеристика логічного закону. "Логічний закон" в традиційній (арістотелівській) і в сучасних символічних (класичній та некласичній) логіках.
Основні формально-логічні закони: закон тотожності, закон несуперечності, закон виключеного третього, закон достатньої підстави (визначення, формальні вирази, особливості вимог, логічні помилки при порушенні даних законів).

Тема 6. Умовиводи
Загальна характеристика умовиводу. Структура умовиводу. Принцип логічного слідування в умовиводах. Поняття необхідного та ймовірнісного умовиводу. Загальні правила умовиводу.
Дедуктивний умовивід. 
Умовиводи логіки висловлювань: правила виводів логіки висловлювань, види умовиводів логіки висловлювань.
Умовиводи логіки предикатів. Безпосередні умовиводи. Опосередковані умовиводи. Простий категоричний силогізм. 
Скорочені та складні умовиводи: ентимема, полісилогізм, епіхейрема.
Ймовірнісні умовиводи. Поняття ймовірності.
Індукція як різновид ймовірнісного умовиводу. Види індукції. Методи наукової індукції. Логічні помилки в індуктивних умовиводах.
Аналогія як різновид ймовірнісного умовиводу. Види аналогії. Логічні помилки в умовиводах по аналогії.
Умови підвищення степені достовірності висновків у ймовірнісних умовиводах.
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3
ЛОГІКА ОБҐРУНТУВАННЯ ІСТИННОСТІ АБО ХИБНОСТІ ВИСЛОВЛЮВАНЬ

Тема 7. Доведення та спростування
Загальна характеристика доведення та спростування як операцій обґрунтування висловлювань на істинність або на хибність. Структура доведення та спростування. Вимоги логіки до аргументів. 
Види доведень та спростувань. Способи спростувань. Правила доведення та спростування і логічні помилки, що виникають при їх порушенні.

Тема 8. Паралогізми. Софізми. Парадокси.
Загальна характеристика паралогізму, софізму та причин їхнього виникнення.
Суперечливий характер пізнавального процесу: апорії та антиномії. Види парадоксів. Парадокси науки та парадокси логіки. Проблема вирішення парадоксів.
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ПІДСУМКОВІ ПИТАННЯ З МОДУЛЯ 1 
„ТРАДИЦІЙНА ЛОГІКА”


1.	Визначення логіки як науки: об’єкт та предмет вивчення логіки як науки.
2.	Характеристика мислення як об’єкту дослідження логіки. Види мислення. Структура мислення.
3.	Характеристика логічної форми мислення. Основні форми мислення.
4.	Характеристика логічного закону. Основні закони формальної логіки.
5.	Критерії оцінки міркувань. Поняття „істинна думка”, „хибна думка”, „правильно побудована думка”, „алогічна думка” та їх співвідношення.
6.	Взаємозв’язок мислення і мови, його особливості.
7.	Семіотичні рівні аналізу мови як засобу виразу думок.
8.	Смислове та предметне значення мовних виразів.
9.	Ім’я та висловлювання як логіко-семантичні категорії.
10.	Сутність основного методу логіки як науки – методу формалізації.
11.	Місце логіки в теоретичній пізнавальній діяльності людини.
12.	Поняття як форма мислення: визначення, логічна структура, мовні форми виразу.
13.	Види понять за змістом і за об’ємом.
14.	Характеристика відношення сумісності між поняттями. Види сумісних понять та їх зображення за допомогою кіл Ейлера.
15.	Характеристика відношення несумісності між поняттями. Види несумісних понять та їх зображення за допомогою кіл Ейлера.
16.	Узагальнення понять як логічна операція.
17.	Обмеження понять як логічна операція.
18.	Сутність визначення (дефініції) понять як логічної операції. Логічна структура визначення.
19.	Логічні різновиди та способи визначень понять.
20.	Логічні вимоги (правила) щодо визначення змісту понять.
21.	Сутність поділу (класифікації) понять як логічної операції.
22.	Логічні різновиди поділу понять.
23.	Логічні вимоги (правила) щодо поділу (класифікації) обсягу понять.
24.	Висловлювання як форма мислення: визначення, логічна структура, мовні форми виразу.
25.	Види висловлювань. Прості і складні висловлювання.
26.	Види простих висловлювань та їхня характеристика.
27.	Види складних висловлювань та їхня характеристика.
28.	Умови істинності складних висловлювань.
29.	Логічні відношення між висловлюваннями, критерії їх встановлення. Поняття про „логічний квадрат”.
30.	Загальна характеристика основних формально-логічних законів.
31.	Закон тотожності. Характеристика логічних вимог (норм) даного закону та ознаки логічних помилок, що виникають при їхньому порушенні.
32.	Закон суперечності. Характеристика логічної вимоги (норми) даного закону та ознаки логічних помилок, що виникають при її порушенні.
33.	Закон виключеного третього. Характеристика логічної вимоги (норми) даного закону та ознаки логічних помилок, що виникають при її порушенні.
34.	Закон достатньої підстави. Характеристика логічних вимог (норм) даного закону та ознаки логічних помилок, що виникають при їхньому порушенні.
35.	Умовивід як форма мислення. Логічна структура умовиводу.
36.	Поняття про необхідні (демонстративні) та імовірнісні (недемонстративні) умовиводи.
37.	Дедуктивний умовивід, його різновиди.
38.	Безпосередні дедуктивні умовиводи, правила їхньої побудови.
39.	Простий категоричний силогізм: логічна структура, різновиди за фігурами та модусами, правила побудови.
40.	Умовні силогізми: логічна структура, різновиди та модуси, правила побудови.
41.	Розділові силогізми: логічна структура, різновиди та модуси, правила побудови.
42.	Умовно-розділові силогізми (дилеми): різновиди, правила побудови.
43.	Скорочені та складні силогізми.
44.	Індуктивний умовивід, його різновиди та правила побудови.
45.	Логічні вимоги (правила) щодо побудови висновків за індукцією та умови підвищення степені вірогідності висновку за індукцією.
46.	Умовивід за аналогією, його різновиди та правила побудови. Умови підвищення степені вірогідності висновку за аналогією.
47.	Місце методу аналогії (моделювання) в пізнавальній діяльності людини.
48.	Доведення як логічна операція: визначення, логічна структура. Види доведень.
49.	Правила доведення та характеристика найтиповіших помилок, що виникають при їхньому порушенні.
50.	Спростування як логічна операція: визначення, логічна структура. Види та способи спростувань.
51.	Правила спростування та характеристика найтиповіших помилок, що виникають при їхньому порушенні.
52.	Поняття парадоксу в науковому пізнанні. Види парадоксів та проблема вирішення логічних парадоксів.


МОДУЛЬ 2
КЛАСИЧНА СИМВОЛІЧНА ЛОГІКА

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
ПОНЯТТЯ ПРО ЛОГІЧНІ СИСТЕМИ ТА 
ПРИНЦИПИ ЇХНЬОЇ ПОБУДОВИ

Тема 1. Предмет, метод і структура формально-логічних теорій
Поняття „логічна система”, „логічна теорія”,. Види логічних теорій. Формально-логічні і діалектичні логічні системи: єдність та відмінності.
Поняття про логічну формалізацію та її історичний розвиток. Використання методу формалізації у широкому та у вузькому значенні цього слова. 
Поняття про „формально-логічну теорію” як про формалізовану мову науки логіки. Структура формально-логічних теорій: об’єктна мова і метамова; логічний синтаксис і логічна семантика. Основні вимоги сучасної логіки до синтаксису метамови. Завдання семантики сучасних формально-логічних теорій.
Проблема обґрунтування статусу символічної логіки як філософської науки.

Тема 2. Основні поняття і принципи побудови формально-логічних теорій
Основні поняття і принципи побудови традиційної (арістотелівської) логіки. Обмеженість традиційної логіки та гносеологічні підстави виникнення класичної символічної логіки.
Основні поняття і принципи побудови класичної символічної логіки. Види логічних систем класичної символічної логіки та аналіз підстав для їхньої класифікації: логіка висловлювань та логіка предикатів. Поняття про морфологічні системи та логічні числення.
Обмеженість класичної символічної логіки. Основні поняття і принципи побудови логічних систем некласичної логіки.
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
КЛАСИЧНА ПРОПОЗИЦІЙНА ЛОГІКА 
(ЛОГІКА ВИСЛОВЛЮВАНЬ)

Тема 3. Загальна характеристика пропозиційної логіки
Визначення пропозиційної логіки (логіки висловлювань). 
Структура формально-логічних теорій пропозиційної логіки: синтаксис і семантика.
Види формально-логічних теорій пропозиційної логіки (логіки висловлювань) та їх завдання: морфологічні системи та логічні числення.
Методологічні проблеми пропозиційної логіки: проблема розв’язуваності та метавластивості логічних числень.

Тема 4. Синтаксис морфологічних систем пропозиційної логіки
Мова (алфавіт) морфологічних систем пропозиційної логіки: логічні зв’язки, пропозиційні змінні, технічні знаки.
Вираз (формула). Поняття правильної побудованої формули.
Сила логічних зв’язок. Дужки у формулах. Головний знак формули.
Поняття про рівносильні формули. Основні рівносильності класичної пропозиційної логіки: закони булевої алгебри як закони класичної пропозиційної логіки.

Тема 5. Синтаксичні методи вирішення проблеми розв’язуваності
Поняття про нормальні форми пропозиційної логіки.
Поняття про кон’юнктивні нормальні форми (КНФ) та диз’юнктивні нормальні форми (ДНФ): визначення, механізм отримання, методологічні завдання.
Поняття про скорочені та досконалі КНФ і ДНФ: визначення, механізм отримання, методологічні завдання.

Тема 6. Істинністно-функціональні семантики пропозиційної логіки
Поняття про логічну інтерпретацію. Поняття про функцію як про спосіб інтерпретації формул в істиннісно-функціональних семантиках класичної пропозиційної логіки.
Правила інтерпретації в істинністно-функціональних семантиках: правила позначення та правила істинності.
Визначення семантичних властивостей формальних виразів: загальнозначущість, виконуваність та невиконуваність формули. 
Метод побудови таблиць істинності як семантичний метод вирішення проблеми розв’язуваності /вирішеності/.
Визначення логічних відношень між формулами за допомогою таблиць істинності.
Методологічні функції функціональних семантик.

Тема 7. Аналітико-табличні семантики пропозиційної логіки
Поняття про аналітичні правила як про спосіб інтерпретації формул.
Логічні зв’язки та їх логічне визначення на підставі аналітичних правил.
Поняття про аналітичну таблицю. Правила побудови (розширення) аналітичних таблиць для правильно побудованих формул пропозиційної логіки.
Загальнозначущість, виконуваність та невиконуваність формул стосовно семантики аналітичних таблиць.
Метод побудови аналітичних таблиць як семантичний метод вирішення проблеми розв’язуваності /вирішеності/.
Методологічні функції аналітико-табличних семантик.

Тема 8. Аксіоматизація пропозиційної логіки
Загальна характеристика синтаксису формального пропозиційного числення: алфавіт, формула, теорема, аксіома, схема аксіом, доказ, формальний вивід, вивід із множини формул.
Аксіоматичне числення пропозиційної логіки (з аксіомами): аксіоми, правила виведення.
Аксіоматичне числення пропозиційної логіки (із схемами аксіом): схеми аксіом, правила виведення.
Теорема Ербрана (теорема дедукції).
Теорема про заміну.

Тема 9. Металогічні властивості класичного аксіоматичного пропозиційного числення
Несуперечливість пропозиційного числення (формування метатеореми і принципи її доведення).
Повнота пропозиційного числення (формулювання метатеореми і принципи її доведення).
Незалежність системи аксіом пропозиційного числення.

Тема 10. Натуральна побудова пропозиційного числення
Система натурального виведення пропозиційної логіки: алфавіт, правила утворення, правила введення і вилучення логічних зв’язок.
Доведення в системі натурального виведення: прямий доказ; непрямий доказ.
Порівняльна характеристика аксіоматичного числення і системи натурального виведення: їх подібність, відмінності та взаємозв’язок.
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КЛАСИЧНА ЛОГІКА ПРЕДИКАТІВ 
(КВАНТОРНА ЛОГІКА)

Тема 11. Загальна характеристика логіки предикатів. Мова логіки предикатів
Логіка предикатів як розширення пропозиційної логіки.
Мова логіки предикатів:
а) логічні константи: логічні зв’язки, квантори;
б) предметні (індивідні) змінні, предметні (індивідні) константи, предикатні змінні;
в) пропозиційні змінні;
г) технічні знаки.
Поняття про предикат. Властивості як одномісні предикати. Відношення як багатомісні предикати.
Поняття про терми.
Правильно побудована формула логіки предикатів. Елементарні (атомарні) та неелементарні формули.
Область дії квантора. Вільні і зв’язані входження змінної у формулі.
Операції підстановки для термінів. Поняття правильної підстановки.

Тема 12. Семантика логіки предикатів
Об’єктна семантика логіки предикатів: основні поняття.
Підстановча семантика логіки предикатів та її основні поняття. Семантика аналітичних таблиць; семантика модельних множин.

Тема 13. Синтаксис числень логіки предикатів
Аксіоматична побудова логіки предикатів: алфавіт, правила утворення, аксіоми, правила виведення. Теорема дедукції.
Натуральна побудова логіки предикатів: алфавіт, правила утворення, правила введення і вилучення логічних зв’язок, правила введення та вилучення кванторів.
Секвенційна побудова логіки предикатів: алфавіт, правила утворення, аксіома, правила введення логічних зв’язок зліва і справа, правила введення кванторів зліва і справа, структурні правила.

Тема 14. Металогічні властивості числень логіки предикатів
Несуперечливість числення предикатів (формулювання метатеореми і принципи її доведення).
Повнота числення предикатів (формулювання метатеореми і принципи її доведення).
Незалежність системи аксіом числення предикатів.

Тема 15. Методологічні проблеми логіки предикатів
Проблема розв’язуваності логіки предикатів. Розв’язуваність одномісного числення предикатів. Класи зведеності.
Поняття про числення предикатів вищих порядків.
Прикладні мови логіки предикатів.
Проблема визначеності. Явні та неявні визначення. Теорема Бета.
Теорема Крейга.
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ПІДСУМКОВІ ПИТАННЯ З МОДУЛЯ 2 
„КЛАСИЧНА СИМВОЛІЧНА ЛОГІКА”

1. Визначення логіки як науки.
2. Об’єкт, предмет і завдання діалектичної логіки.
3. Об’єкт, предмет і завдання формальної логіки.
4. Особливості синтаксичного і семантичного рівнів дослідження предмета формальної логіки.
5. Структура і основні поняття традиційної формальної логіки.
6. Структура і основні поняття символічної формальної логіки.
7. Гносеологічні підстави виникнення символічної логіки. Обмеженість традиційної формальної логіки.
8. Поняття про формалізацію в логіці. Визначення формально-логічної теорії (ФЛТ).
9. Особливості методу формалізації в традиційній формальній логіці.
10. Особливості методу формалізації в символічній формальній логіці.
11. Принципи побудови формально-логічних теорій в символічній логіці: поняття про об’єктну мову і метамову.
12. Вимоги до побудови метамови в символічній формальній логіці.
13. Принципи побудови формально-логічних теорій в символічній логіці: поняття про синтаксис і семантику метамови.
14. Основні завдання, які вирішуються на рівні семантики ФЛТ.
15. Поняття про множинність ФЛТ: основні логічні підстави для класифікації ФЛТ.
16. Логіка висловлювань (ЛВ) (пропозиційна логіка) як розділ символічної формальної логіки: визначення, основні поняття і принципи побудови.
17. Синтаксичні особливості морфологічних систем логіки висловлювань: алфавіт, правила утворення.
18. Визначення формули в морфологічних системах ЛВ. Поняття про головний знак формули, силу логічних сполучників, розміщення дужок у формулах.
19. Поняття про рівнозначні (рівносильні) формули ЛВ. Характеристика основних законів алгебри Буля.
20. Поняття про нормальні та двоїсті форми виразів ЛВ.
21. Визначення КНФ та ДНФ. Методологічні завдання, які виконуються за допомогою цих нормальних форм.
22. Визначення ДКНФ та ДДНФ. Методологічні завдання, які виконуються за допомогою цих нормальних форм.
23. Поняття про СКНФ та СДНФ.
24. Семантичні особливості морфологічних систем ЛВ: структурні елементи, принципи побудови.
25. Основні поняття і принципи побудови функціональних семантик для морфологічних систем ЛВ: правила інтерпретації, визначення семантичних властивостей формул.
26. Основні поняття і принципи побудови аналітико-табличних семантик для морфологічних систем ЛВ: правила інтерпретації, визначення семантичних властивостей формул.
27. Аналітичні правила та їх застосування в морфологічних системах ЛВ.
28. Проблема розв’язуваності в символічній логіці: сутність, основні синтаксичні та семантичні методи її вирішення в морфологічних системах ЛВ.
29. Логічні числення як форма побудови ФЛТ в логіці висловлювань: визначення, принципи побудови.
30. Порівняльний аналіз морфологічних систем та аксіоматичних числень в ЛВ (АЧЛВ).
31. Синтаксичні особливості побудови АЧЛВ: основні структурні елементи та дефініції.
32. Поняття про доведення в АЧЛВ. Теорема дедукції.
33. Семантичні особливості побудови АЧЛВ.
34. Проблема несуперечності в символічній логіці та її вирішення для АЧЛВ.
35. Проблема повноти в символічній логіці та її вирішення для АЧЛВ.
36. Проблема незалежності в символічній логіці та її вирішення для АЧЛВ.
37. Проблема розв’язуваності в АЧЛВ.
38. Натуральне числення ЛВ (НЧЛВ): визначення та основні поняття.
39. Синтаксичні особливості побудови НЧЛВ: основні структурні елементи та характеристика правил виведення.
40. Поняття про доведення в НЧЛВ. Прямі і непрямі доведення в НЧЛВ.
41. Проблема розв’язуваності в НЧЛВ.
42. Логіка предикатів (ЛП) як розділ символічної формальної логіки: визначення, основні поняття і принципи побудови.
43. Порівняльна характеристика ЛВ і ЛП, принципи їх взаємозв’язку.
44. Мова логіки предикатів: поняття про нелогічні та логічні терміни, що входять до складу простого висловлювання.
45. Алфавіт мови логіки предикатів.
46. Визначення формули в логіці предикатів.
47. Поняття логічного закону в логіці предикатів.
48. Аналіз міркувань засобами логіки предикатів.


МОДУЛЬ 3
НЕКЛАСИЧНА ЛОГІКА


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
БАГАТОЗНАЧНА ЛОГІКА

Тема 1. Вступ до некласичної логіки
Основні напрями сучасних логічних досліджень. Гносеологічні передумови виникнення некласичної логіки. Філософські ідеї, що виступають історичними предтечами виникнення методів досліджень сучасних некласичних логік.
Некласична логіка: визначення, особливості побудови. Види некласичних логік та принципи їхньої побудови. Екстенсіональні та інтенсіональні логічні системи.
Єдність класичної і некласичної логік. 

Тема 2. Багатозначна логіка
Предмет дослідження багатозначної логіки та основні принципи її побудови. 
Гносеологічна основа багатозначної логіки. Двозначна та багатозначна логіки, їх співвідношення.
Види багатозначних логік.
Тризначна логіка: визначення, структурні елементи. Види тризначних логік та принципи їхньої побудови: тризначна логіка Я.Лукасевича, інтуіціоністська логічна система Б.Брауера-Гейтінга, тризначна логіка Д.Бочвара, тризначна логіка Г.Рейхенбаха.
Методи визначення семантичних властивостей формальних виразів в тризначних системах Я.Лукасевича та Б.Брауера-Гейтінга.
Принципи побудови 4-значних логік. 4-значна логіка Я.Лукасевича.
n3-значні логічні системи та принципи їхньої побудови (матричне та аксіоматичне).
Філософські питання багатозначної логіки. Проблема універсальності логічних законів.
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
МОДАЛЬНА ЛОГІКА
(частина І)

Тема 3. Модальна логіка
Предмет дослідження модальної логіки. Види модальностей. Загальні принципи побудови модальних систем. Синтаксис модальних числень. Семантика модальної логіки.
Модальність і багатозначність. Тризначна модальна логіка Я.Лукасевича.
Алетична модальна логіка: синтаксис і семантика. Поняття про семантику в термінах „можливих світів”.
Модальність і слідування. Теорія строгої імплікації К.Льюїса: модальні системи S1-S5. Теорія сильної імплікації В.Аккермана. 
Модальна логіка і теорія виведення: теорія логічного слідування Е.Сидоренка та релевантна логіка Е.Войшвілло.
Часова модальна логіка: синтаксис і семантика мінімального часового числення.

Тема 4. Параконсистентна (паранесуперечлива) логіка
Передумови виникнення параконсистентної логіки. Логічні ідеї Н.А.Васильєва. Основні принципи побудови параконсистентних логік. Логічні системи Ньютона да Кости.
Філософські питання параконсистентної логіки.


МОДАЛЬНА ЛОГІКА
(частина ІІ)

Тема 5. Модальна логіка
Деонтична часова логіка: синтаксис і семантика. Сфера інтерпретації деонтичної логіки.
Предмет вивчення епістемічної логіки. Логічний аналіз термінів – „знання” і „віра”. 
Дескриптивна модель епістемічної логіки.
Формальна модель епістемічної логіки.

Тема 6. Логіка існування.
Предмет вивчення логіки існування. Способи та типи існування об'єктів.
Дескриптивна та формальна моделі логіки існування.

Тема 7. Практична логіка.
Предмет вивчення практичної логіки.
Логіка дії. Предмет дослідження логіки дії. Дескриптивна (описова) і формальна моделі дії („числення дій”). Нормативний характер дій.
Логіка вибору та прийняття рішення. Життєві ситуації та їх логічна модель. Логічна модель конфліктної ситуації. Логічна модель ситуації гри.
Логіка переваги (оцінок).
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3
ПРИКЛАДНА ЛОГІКА

Тема 8. Дискурс як об’єкт логічного аналізу.
Поняття «дискурс». Логіка дискурсу. Теорії дискурсу: антична, середньовічна, сучасна.
Аргументація у дискурсі. Доказуюча та переконуюча функції аргументації у дискурсі. Розуміння смислу промов та текстів.
Суперечка як різновид дискурсу. Визначення суперечки та її структура. Логічні, риторичні, психологічні методи аргументації в суперечках.
Види суперечок. Феномен софістики в суперечках.

Тема 9. Логіка науки.
Предмет логіки науки. Логічний аналіз мови науки.
Логічна модель наукового пізнання та знання. Логічні принципи побудови наукових теорій. Види наукових теорій. Логічні вимоги до наукових теорій. Альтернативні теорії та паранесуперечлива логіка.
Логіка формування нового знання. Логіка пошуку. Запитання: логічна структура запитання, види запитань і відповідей. Проблема та стадії її дослідження. Правила формулювання проблем і запитань: коректні та некоректні запитання., коректні та некоректні відповіді.
Поняття логічного методу. Логічні методи пізнання (дослідження): аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування, дедукція, індукція, аналогія, моделювання.
Форми організації знання: гіпотеза, теорія. Види теорій, логічні засоби їх побудови.
Проблема істини в сучасній науці. Методологічна функція формальної логіки: принципи верифікації та фальсифікації науково-теоретичного знання. 
Проблема інтерпретацій класичної та некласичних логік у сфері природничих і гуманітарних наук.

Тема 10. Логіка і філософія.
Особливості формальної логіки як науки. Статус формальної логіки як філософської науки: різноманітні погляди на це питання в історії філософії та логіці.
Взаємозв’язок філософії і логіки. Типи і характер зв’язків між філософією і логікою. Вплив філософії на логіку та вплив логіки на філософію.
Філософські основи логіки. Онтологічне та гносеологічне обґрунтування науки логіки. Три основних підходи до вияснення основ логіки в історії філософії і логіки (психологізм, конвенціоналізм, логіцизм).
Філософські проблеми логіки: проблема обґрунтування науки логіки та її підстав, начал логічного мислення, його форм і законів та ін. Парадокс самообґрунтування логіки як науки.
Логічний підхід до філософії. Логічний аналіз філософських проблем і філософського знання. Застосування формальної логіки до філософії. Особлива семантика філософських висловлювань і можливості розробки формалізованого апарату філософської теорії.
Проблема інтерпретації сучасних некласичних логік у сфері філософських наук.
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ПІДСУМКОВІ ПИТАННЯ З МОДУЛЯ 3 
„НЕКЛАСИЧНА ЛОГІКА” 


Теоретичні питання.
1.	Визначення некласичної логіки. Об’єкт та предмет вивчення некласичної логіки.
2.	Гносеологічні підстави виникнення некласичних логік.
3.	Історичний розвиток логічних систем некласичної логіки.
4.	Поняття “логічна система некласичної логіки”: зміст та структурні елементи.
5.	Логічні вимоги до сучасних формально-логічних систем (формальних теорій).
6.	Характеристика методу формалізації сучасних некласичних логік.
7.	Поняття “інтерпретація” та спосіб формулювання правил інтерпретації в сучасних логічних теоріях некласичної логіки.
8.	Класифікація формально-логічних систем некласичної логіки.
9.	Співвідношення класичної та некласичної логік (за синтаксичними особливостями побудови).
10.	Співвідношення класичної та некласичної логік (за семантичними принципами побудови).
11.	Поняття “логічний закон”. Особливості розуміння логічного закону в традиційній арістотелівській логіці, класичній та некласичній символічних логіках.
12.	Співвідношення класу логічних законів класичної та некласичної логік.
13.	Теоретичне і практичне значення некласичної логіки в сучасному пізнанні.
14.	Двозначна та багатозначні логіки: порівняльний аналіз.
15.	Предмет дослідження багатозначної логіки. Основні принципи і способи побудови багатозначних логік.
16.	Тризначна логіка Я.Лукасевича: основні поняття і принципи побудови.
17.	Чотиризначна логіка Я.Лукасевича: основні поняття і принципи побудови.
18.	Тризначна логіка Б.Гейтінга-Л.Брауера: основні поняття і принципи побудови.
19.	Тризначна логіка Д.Бочвара: основні поняття і принципи побудови.
20.	Тризначна логіка Г.Рейхенбаха: основні поняття і принципи побудови.
21.	Теоретичне і прикладне значення багатозначної логіки в сучасному науковому пізнанні.
22.	Предмет дослідження модальної логіки. Основні принципи і способи побудови модальних логік.
23.	Поняття „модальності” в логіці. Види модальностей.
24.	Деонтичні модальності: визначення, різновиди.
25.	Епістемічні модальності: визначення, різновиди.
26.	Аксіологічні модальності: визначення, різновиди.
27.	Алетичні модальності: визначення, різновиди.
28.	Відношення за „логічним квадратом” між висловлюваннями із атлетичними модальними операторами.
29.	Онтологічні та логічні модальності, співвідношення між ними.
30.	Модальності de dicto i de re.
31.	Часові модальності: визначення, різновиди.
32.	Види модальних логік та предмет їхнього дослідження.
33.	Гносеологічні підстави виникнення алетичної модальної логіки.
34.	Алетична логіка: структура, основні поняття, принципи побудови.
35.	Аксіоми алетичної логіки та їхня характеристика.
36.	Алетична логіка і терія „можливих світів”.
37.	Парадокси матеріальної імплікації: сутність, причини виникнення та способи вирішення засобами модальної логіки.
38.	Основні поняття та принципи побудови теорії строгої імплікації К.Льюїса.
39.	Основні поняття та принципи побудови теорії сильної імплікації В.Аккермана.
40.	Основні поняття та принципи побудови теорії логічного слідування Є.О.Сидоренка.
41.	Основні поняття та принципи побудови релевантної логіки Є.К.Войшвілло.
42.	Гносеологічні підстави виникнення часової модальної логіки.
43.	Часова логіка: основні поняття та принципи побудови мінімального часового числення Кt.
44.	Основні закони часової логіки.
45.	Паранесуперечлива логіка: принципи побудови та сфери застосування.
46.	Деонтична логіка як модальна система: визначення, особливості побудови, сфери інтерпретації.
47.	Епістемічна логіка: дескриптивна та формальна моделі побудови.
48.	Логіка існування: дескриптивна та формальна моделі побудови.
49.	Логіка дії.
50.	Логіка переваги.
51.	Логіка вибору та прийняття рішення.
52.	Дискурс як об'єкт логічного аналізу.
53.	Суперечка як різновид дискурсу: визначення та логічна структура.
54.	Види суперечок.
55.	Логічні вимоги щодо тези, аргументів та демонстрації суперечок.
56.	Феномен софістики в суперечках.
57.	Логічна модель наукового пізнання та знання.
58.	Предмет філософської логіки.
59.	Філософські проблеми сучасної логіки.
60.	Філософія як сфера інтерпретації сучасних некласичних логік.

Практичні завдання (тип завдання).
Формалізувати мовою вказаної формально-логічної системи запропоноване міркування.
Навести власний приклад міркувань, побудованих за вказаною логічною формою.
Вказати, засобами якої формальної логічної системи (двозначної чи багатозначної) здійснюватиметься інтерпретація наведеного міркування.
Визначити, чи являється правильно побудованим наведений формальний вираз в межах конкретної формально-логічної системи.
Обчислити значення істинності наведеного формального виразу за правилами інтерпретації вказаної формально-логічної системи.
Визначити семантичні властивості наведеного формального виразу.
Довести, що наведений формальний вираз являється (чи не являється) тавтологією (законом, аксіомою) у вказаній формально-логічній системі (багатозначної логіки, атлетичної логіки, часової логіки).
Вказати вид модальностей у наведеному висловлюванні.
Вказати, предметом дослідження якої модальної логіки являється наведене міркування.
Визначити, у якому відношенні „за логічним квадратом” знаходяться наведені пари модальних висловлювань.


ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА РЕФЕРАТИВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 З ІСТОРІЇ ЛОГІКИ


1. Вчення Платона про поняття та їх визначення.
2. “Знання” і “погляд” у філософії Платона (“Менон”, “Бенкет”, “Теєтет”).
3. Апорії Зенона і формально-логічний закон суперечності.
4. Майєвтичний метод Сократа.
5. Вчення Аристотеля про поняття і судження.
6. Вчення Аристотеля про закони логіки.
7. Онтологічне та логічне співвідношення законів мислення у Аристотеля.
8. Теорія доведення Аристотеля.
9. Силогістика Аристотеля.
10. Вчення Аристотеля про логічні помилки.
11. Мова формальної логіки Аристотеля.
12. Ідеї некласичної логіки в працях Аристотеля.
13. Проблема істини у софістів.
14. Логічна теорія стоїків.
15. Логіка Пор-Ройяля.
16. Логіка середньовічних схоластів.
17. Рене Декарт про методи пошуку істини.
18. “Міркування про метод...” Р.Декарта.
19. Логічні ідеї Т.Гоббса.
20. Теорія знаків Т.Гоббса.
21. Індуктивний метод Ф.Бекона.
22. Вчення Ф.Бекона про логіку відкриття (логіку пошуку).
23. Лейбніц про закон достатньої підстави.
24. Теорія числення висловлювань Лейбніца.
25. І.Кант про рівні мислення та їх логічні функції.
26. Вчення І.Канта про категорії.
27. Вчення І.Канта про аналітичні і синтетичні судження.
28. Логіка Геґеля.
29. Геґель про специфіку та межі формальнологічного мислення.
30. Логічна теорія Б.Рассела.
31. Г.Фреґе про істинність як властивість думки.
32. Теорія смислу та значення Г.Фреге.
33. Смисл та основні ідеї “уявної” логіки Н.А.Васильєва.
34. Багатозначна логіка Я.Лукасевича.
35. Теорія істини А.Тарського.
36. “Логіка відношень” С.Поварніна.
37. Л.Вітгенштейн про взаємодію мови і мислення.
38. Логічні ідеї Л.Вітгенштейна.
39. Епістемічна логіка Я.Хінтікки.
40. Семантика “можливих світів” Я.Хінтікки.


