
Формальна логіка

Тема 7. Логічні основи теорії аргументації



Короткий зміст частини 7

1
• Поняття доказу і його структури. Види аргументів. 

Пряме і непряме підтвердження.

2
• Поняття спростування та його види. Правила 

доказового міркування. Логічні помилки в доказах.

3
• Поняття софізму і логічних парадоксів. Мистецтво 

ведення дискусії.

.

.
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Доведення

логічна операція, яка полягає в обґрунтуванні істинності якого-небудь
положення з допомогою інших положень, істинність яких доведена раніше

доведення

наведення фактів, 
аргументів, з допомогою
яких обґрунтовується
істинність якого-небудь
положення

пошук джерел
даних про 
факти

логічна операція
доведення істинності
одного положення з 
допомогою інших
істинних положень



Доказ, структура доведення

опосередкований доказ:
логічне доведення

безпосередній доказ:
засіб встановлення істини тези шляхом практичних
дій, співвідношення стверджувального положення
з реальними подіями

Структура доведення:
– теза – положення, істинність якого потрібно довести

(основний елемент доказу. виражається одним або декількома судженнями) 
– аргументи – положення, з допомогою яких обґрунтовується теза:

– одиничні факти – вірно відображені у фактофіксуючих судженнях події, явища
– визначення – містять суттєві, найбільш загальні ознаки предметів
– аксіоми – самоочевидні положення, які приймаються за істинні без доказу
– теореми – положення, які виводяться із аксіом або уже доказаних теорем в 

результаті застосування до них певних логічних правил та відображають суттєві
необхідні зв'язки між предметами

– закони – виражають необхідні, суттєві, повторювані зв'язки між предметами і 
явищами буття, і тому мають велику цінність в логічному доказі

– демонстрація (форма доказу) – спосіб зв’язку аргументів між собой та з тезою



Види доведення

• теза логічно випливає
із аргументів

пряме
доведення

• апагогічні
істинність
встановлюється шляхом 
виявлення хибності антитези

• розділові
із розділового судження, до 
складу якого входить теза,
послідовно виключаються всі
альтернативи, крім тези

непряме
доведення



Спростування

 Структура спростування:
 тезис спростування - положення, яке потрібно

спростувати.
Аргументи –положення, з допомогою яких
спростовується теза.
Демонстрація - спосіб логічного зв'язку аргументів і тези
спростування

 Способи спростування:
 доведення істинності антитези

 спростування шляхом зведення до абсурду 

логічна операція, за допомогою якої встановлюють неспроможність
доведення на основі хибності або недостатньої обґрунтованості тези



Способи спростування

спростування шляхом 
критики аргументів

спростування демонстрації

 встановлюється хибність 
одного з засновків

 встановлюється хибність 
умовиводу



Правила доведення і спростування

стосовно тези стосовно аргументів

 теза має бути чітко і ясно 
виділена і сформульована

 теза має залишатися
незмінною протягом
всього доведення

 треба уникати помилок:

 доведення до людини

 доведення до публіки

 збільшений обсяг тези

 аргументи повинні бути 
судженнями, істинність яких
встановлена незалежно від
тези

 аргументи мають бути 
достатньою підставою для 
тези

 требі уникати помилки
переходу від сказаного у 
відносному, умовному
розумінні до сказаного
безвідносно у абсолютному 
розумінні

стосовно демонстрації: демонстрація має бути правильним умовиводом



Вправи і задачі



Вправи і задачі



Вправи і задачі
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