
Практичне завдання по темі «Логічні операції з поняттями» 

Варіант 1. 

1. Узагальніть і обмежте наступне поняття:     
Місто України. 

2. Яке обмеження поняття буде правильним? 

a) першокласник – дитина  

b) першокласник – дитина, що пішла у перший клас 

c) першокласник – молодший школяр 

d) першокласник – дитина шести років 

e) першокласник – київський першокласник 

3. Яке узагальнення поняття буде правильним? 

a) науковий прогрес – регрес 

b) науковий прогрес – технічний прогрес 

c) науковий прогрес – духовний прогрес 

d) науковий прогрес – досягнення в галузі науки 

e) науковий прогрес – прогрес 

4. Нижче надаються визначення (дефініції) понять. З’ясувати: 

 чи є вони правильними 

 які помилки визначення (якщо вони є) тут наявні: 

4.1 Закон є закон. 

4.2 Вченим називають людину, яка мала власні наукові досягнення і диплом про присудження 

йому наукового ступеня. 

5. Дайте логічний аналіз поділу, тобто визначить: 

 структуру 

 вид 

 правильність (якщо ні – то назвіть помилку). 

5.1 Банки бувають комерційні, міжнародні, державні, приватні. 

5.2 Кожна людина або полюбляє, або не полюбляє математику. 

6. Яка помилка у визначенні: " Прямий кут – це такий кут, який не є ні гострим, ні тупим. 

": 

a) широке 

b) вузьке 

c) має вид тавтології чи кола 

d) визначення двозначне 

e) визначення невідомого через невідоме 

7. Які з наведених прикладів є поділом поняття, а які розчленуванням предмета: 

(Запишіть у бланку відповідей до кожної літери, що позначає операції, відповідні цифри, що 

позначають  приклади) 

 
Операція 

 

А. Поділ поняття 

 

 

 

В. Розчленування 

предмета 

Приклад 

1. Бульйон готується із води, м’яса, овочів та 

спецій; 

2. Загальні поняття поділяються на реєструючі 

та нереєструючі; 

3. За темпераментом люди поділяються на 

сангвініків, холериків, флегматиків і 

меланхоліків;  

4. Лекція складається з розгляду п’яти питань; 

5. Всіх людей можна поділити на чоловіків та 

жінок; 

6. Тиждень поділяється на сім днів; 

 

 

 

 



Практичне завдання по темі «Логічні операції з поняттями» 

Варіант 2. 

1. Узагальніть і обмежте наступне поняття:     
Популярний сучасний співак. 

2. Яке обмеження поняття буде правильним? 

a) екологія – наука 

b) екологія – галузь знань про природу   

c) екологія – техногенна катастрофа  

d) екологія – екологія людини 

e) екологія – природнича наука 

3. Яке узагальнення поняття буде правильним? 

a) поняття – умовивід 

b) поняття – судження 

c) поняття – абстрактне поняття   

d) поняття – форма мислення 

e) поняття – конкретне поняття   

4. Нижче надаються визначення (дефініції) понять. З’ясувати: 

 чи є вони правильними 

 які помилки визначення (якщо вони є) тут наявні: 

4.1 Логіка – це наука, що вивчає закони правильного мислення. 

4.2 Правознавство – це наука, що вивчає правові відносини. 

5. Дайте логічний аналіз поділу, тобто визначить: 

 структуру 

 вид 

 правильність (якщо ні – то назвіть помилку). 

5.1 Вироки бувають звинувачувальні, виправдувальні, необґрунтовані 

5.2 В еволюції органічного світу виділяють два види відбору: природний і штучний. 

6. Яка помилка у визначенні: " Студент  - людина, яка навчається. ": 

a) коло у визначенні 

b) вузьке 

c) широке 

d) заперечне визначення 

e) визначення невідомого через невідоме 

7. Які з наведених прикладів є поділом поняття, а які розчленуванням предмета: 

(Запишіть у бланку відповідей до кожної літери, що позначає операції, відповідні цифри, що 

позначають  приклади) 
Операція 

 

А. Поділ поняття 

 

 

 

В. Розчленування 

предмета 

Приклад 

1. Земна куля поділяється на східну і 

західну півкулі; 

2. Університет поділяється на інститути, 

факультети, кафедри; 

3. За темпераментом люди поділяються на 

сангвініків, холериків, флегматиків і 

меланхоліків; 

4. Тиждень поділяється на сім днів; 

5. За силою зору люди поділяються на 

зрячих та незрячих; 

6. Поняття бувають порівняльними і не 

порівняльними. 

 

 

 

 


