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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПМК (ЗАЛІКУ) 
 

1.  Поясніть, в чому полягає зв’язок мислення і мови. 

2.  Розкрийте суть пізнавального процесу. 

3.  Дайте характеристику форм живого споглядання та з’ясуйте їх специфіку. 

Наведіть приклад. 

4.  Що таке логічна культура мислення і як вона формується? Наведіть приклад. 

5.  Що є предметом формальної логіки та яке її практичне значення? 

6.  Що таке форма думки? Наведіть приклад. 

7.  Поясніть специфіку дії формально-логічних законів. Наведіть приклад. 

8.  Розкрийте зміст законів логіки. 

9.  Поясніть зв’язок між поняттям і словом. Наведіть приклад. 

10.  Що означає дати логічний аналіз поняття? Наведіть приклад. 

11.  Закон відношення між змістом поняття та його обсягом, у чому його суть? 

Наведіть приклад. 

12.  Що таке якісна і кількісна характеристика поняття? Наведіть приклад. 

13.  Якими можуть бути поняття за змістом і обсягом? Наведіть приклад. 

14. В чому полягає основний зміст логічної операції поділу поняття? Наведіть 

приклади можливих видів поділу. 

15.  Що таке логічна операція визначення поняття та які її основні правила? Наведіть 

приклад. 

16.  Які логічні операції можна здійснювати над обсягом поняття та його змістом? 

Наведіть приклади. 

17.  Поясніть зв’язок між судженням і реченням. Наведіть приклад. 

18.  Що таке просте судження та які види простих суджень ви знаєте? Наведіть 

приклад. 

19.  Як класифікуються категоричні судження за якістю і кількістю? Наведіть 

приклади. 

20.  Які існують види складних суджень? Наведіть приклад. 

21.  Що таке модальні судження? Наведіть приклад.  



  

22.  Як встановити значення істинності / хибності простого та складного судження? 

Наведіть приклади. 

23.  Як встановлюються відношення між категоричними судженнями? Поясніть на 

прикладі. 

24.  Дайте характеристику формально-логічного закону тотожності. 

25.  Розкрийте зміст формально-логічного закону несуперечності. 

26.  Якими є основні вимоги формально-логічного закону виключеного третього? 

27.  Чим відрізняються формально-логічні закони від законів природи? 

28.  Що таке формалізована мова та яка її головна функція? Наведіть приклад. 

29.  Як співвідносяться істинність міркування та його правильність? Які основні 

ознаки логічного мислення? 

30.  Що таке абстрактне мислення та які його форми? 

31.  Що таке умовивід та в чому полягає його логічна функція? 

32.  Які види безпосередніх умовиводів ви знаєте?  

33.  Дайте логічний аналіз простого категоричного силогізму.  

34.  Що таке полісилогізм, які його види існують? 

35.  Яка логічна структура суто умовного умовиводу?  

36.  Поясніть сспецифіку висновку в умовно-категоричному умовиводі.  

37.  Що таке дилема?  

38.  Дайте логічний аналіз розділово-категоричного умовиводу. 

39.  Який характер висновку в індуктивному умовиводі, чому?  

40.  Яку гносеологічну функцію виконують індуктивні умовиводи та умовиводи за 

аналогією?  

41.  В чому полягає особливість наукової індукції?  

42.  Поясніть, що таке аналогія властивостей та аналогія відношень?  

43.  Як співвідносяться поняття аргументація та доведення?  

44.  В якому відношенні знаходяться поняття дискусія, полеміка, суперечка? 

45.  В чому подібність та відмінність логічних операцій доведення та спростування?  

46.  Які помилки виникають в процесі доведення? 

47.  Що таке софізм та яка його роль в розвитку логіки?  



  

48.  Яку логічну функцію виконують парадокси?  

49.  Що таке гіпотеза та які її види?  

50.  Поясніть, що таке коректне запитання? 

51.  Які види запитань ви знаєте? 

52.  Поясніть, що таке повна відповідь?  

53.  Яких правил постановки запитань потрібно дотримуватись? 

54.  Як співвідносяться запитання і судження? Дайте логічний аналіз. 

55.  В чому полягають суттєві риси логічного мислення? 

 

 


