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Діалектика. Логіка.
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Реферати
1. Діалектика і її принципи, їх методологічне

значення.

2. Закони діалектики і їх роль у професійній

діяльності інженера.

3. Роль категорій діалектики в пізнанні світу.

4. Синергетика і діалектична концепція розвитку.

5. Активність суб'єкта в пізнанні.

6. Діалектика і її альтернативи

7. Логічні помилки в процесі переробки інформації.

8. Логічні правила і закони.



Діалектика та онтологія

Розгляд теми лекції є логічним

продовженням розглядом

буття Всесвіту, онтології, 

відповіддю на питання як існує

Всесвіт у часі, що надає

можливість говорити про таки 

форми руху, як розвиток та 

еволюція.
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Розгляд теми 

є логічним продовженням 
розглядом буття Всесвіту, 
онтології, відповіддю на 
питання як існує Всесвіт у часі, 
що надає можливість 
говорити про таки форми 
руху, як розвиток та еволюція.
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Проблеми буття
4. Як буття світа

впливає на 
людину? 

3.Як існує?

2.Що існує?

1. Існує світ чи 
ні?



Як існує в русі?

• Метафізика розглядає
існування світу, як практично 
незмінну систему, в якій все 
повертається «на круги своя».

• Діалектика розглядає весь 
потік змін, як сходження до 
нових видів якості, цикли, 
повернення до старого, 
здійснюється на більш новому 
рівні, тобто здійснюється по 
спіралі.



Етимологія
терміна «діалектика»



Етимологія

Слово «діалектика» (від грец. 

Dialektike - мистецтво вести 

беседу) має багато спільного 

зі словом «діалог» (від грец. 

Dialogos - розмова двох або 

кількох співрозмовників). 

Вважалося, що діалектик - це 

людина, яка вміє питати і 

відповідати.
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Сократ про мистецтво 

діалогу

• Cократовський 

метод   метод навчання



Суперечливість діалогу

- Зіткнення 

протилежних 

позіцій

- Пошук істини, 

яка об'єктивно 

існує 



Сучасне 

розуміння               

діалектики

об'єктивний процес

розвитку явищ на 

підставі виникнення, і 

виришенні 

притаманних їм 

суперечностей

метод пізнання і 

перетворення світу, 

певна світоглядна позіція

філософська концепція

про універсальні закони 

руху і розвитку природи, 

суспільства і мислення



Значення діалектики

Оволодіння методологією аналізу 

принципів,

законів і категорій діалектики

формування і розвиток культури

мислення, таких його якостей, як

глибина, гнучкість, системність аналізу;

твердження у свідомості цінностей

критичного аналізу і незалежності

суджень у поєднанні з толерантним

ставленням до інакомислення і плюралізму

I

II

III



Евристичне значення

Крім пізнавального лекція 

має певне евристичне 

значення, вивчення 

діалектики сприяє 

розвитку критичного 

гнучкого мислення, 

вирішенню питань 

софіїної та 

методологічної функції. 



Головне в засвоєнні 

діалектики
це розуміння того, як 

формувати стиль 

життя: вибрати або 

наповнення її 

яскравими подіями, 

активною діяльністю 

або «пропалювання» 

життя, перебувати в 

стані анабіозу, "сну 

розуму"



Сон розуму породжує чудовиськ

• Інферно - від латинського

слова «нижній, підземний», 

воно означало пекло.

І. Єфремов. «Час Бика»

Час Бика по стародавніх східних

повір'ями - саме глухе час ночі, час 

влади демонів, злих духів. З іншого

боку, "бик" - егоїстичний, безжальна

людина, що воно розсіває чвари, 

нещастя і страждання серед людей.



ІНФЕРНО: ПРИРОДНИЙ ВІДБІР

Горезвісний природний 

відбір природи постав як 

найяскравішій вираз 

інфернальності. Природа 

робить стрибок, але за 

кожним стоять мільйони 

життів, хто гине в 

стражданні і безвиході. 

Тваринне життя мільярди 

років геологічної історії 

перебувало в інферно.



ІНФЕРНО ЛЮДИНИ

• інферно для душі - це 

первісні інстинкти людини

• безвихідь жорстокого та 

безглуздого  

інфернального існування 

під п'ятою абсолютної 

влади, її прагнення 

перетворити життя в 

замкнуте коло інферно





Гераклит В твоих мирах огонь бушует, 

Его энергия весь космос создаёт

В огне неукротимая пульсация живёт

И ритм её цикл жизни формирует.

Мир – логос связанных начал,

Неистовый, движением объятый,

И жизнь – река: стремнины, перекаты.

«Всё изменяется» – так голос твой звучал!

С тобой о, Гераклит, иду на бой

В сраженье против косности мышленья

Твой дух неистовый живёт в моём движении

И логос я хочу познать с тобой.



Сучасна концепція освіти –

формування людини майбутньго

Вибір

пасивність активність

Покорність,

Конформизм,

Раболіпство

волелюбність, 

творчість, 

життєрадісність.



Історичні 

форми

діалектики

Стихійна 

діалектика 

стародавніх  

філософів

Діалектична 

теорія 

Гегеля. 

Діалектичний 

матеріализм

Ідеалистична

діалектика 

саморазвитку 

абсолютної ідеи

Матеріалистична

теорія розвику

Та загальна

методологія

пізнання

Відкритття 

суперечливісті 

i мінливісті 

світу 



Стихійна діалектика стародавніх  філософів

Геракліт:- Світ

– реальність, яка

вічно змінюється 

(Символ річки),

пульсуюча енергія

(вогонь), розробив

вчення про Логос

Сократ

створив 

діалогічний 

метод ведення

бесіди з метою 

виявлення, 

пошуку істини;

Аристотель

вважав, пізнати

сенс буття –

вивчати рух

взагалі,

пізнати закон

Демокріт: 

світ - вічний 

процес взаємодії 

атомів

Платон: 

діалектика –

метод логічного 

мислення, 

вічного руху 

до істини
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Георг Гегель

Гегель вперше представив 

світ як процес загального 

розвитку від нижчого до 

вищого, вказав на джерело 

розвитку - боротьбу 

протилежностей, 

сформулював основні 

закони і категорії діалектики



Діалектична система 

Гегеля

принципи закони Системності детерми –

низму

Принцип

зв'язку

Принцип

розвитку

Взаимо

перехода 

кількісних 

змін у якісні

отрицания –

отрицания

категорії

Єдності і 

боротьби проти-

лежностей 

частки –

цілого

сутністі –

явищу



Ця теорія суперечила

• Теорії геології (Ч. 

Лойель)

• Еволюціонним ідеям

Ламарка та Дарвіна

• Космологічним ідеям

Канта-Лапласа і ін. 

Тому закономірним було

появлення діалектичного

матеріалитзму.



Материалистична 

діалектика: логіка 

пізнання відповідає

закономірностям 

світового розвитку

Теорія розвитку

Теорія пізнання

Діалектична 

логіка



Теорія Глобального 

еволюціонізму
це інтегративне дослідницький 

напрямок, що враховує 

динаміку розвитку 

неорганічного, органічного і 

соціального світів. Він 

спирається на ідею про єдність 

світобудови і уявлення про те, 

що весь світ є величезною 

системою, яка еволюціонує.



Вся історія Всесвіту 

від Великого Вибуху до 

виникнення людства 

розглядається як єдиний 

процес, в якому 

космічний, хімічний, 

біологічний і соціальний 

типи еволюції котрі і 

генетично пов'язані між 

собою. 



Об’ективна 

діалектика

Взаємосвязок і 

развіток 

природних явищ 
Взаємосвязок і 

развіток 

соціальних явищ Саморозвиток 

особистості



Субъективная 

диалектика

Теорія пізнання

Діалектична логіка

Матеріалистичне 

розуміння

історії



Движение – атрибут материи

Механічне

Фізичне

Хімічне

Біологічне

Соціальне
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Рух, як зміна взагалі

• Внутрішньо суперечливе: 
абсолютність зміни і 
відносність спокою

• Здійснюється в різних
формах і не допускає
редукционизма: відомості
нижчої форми до вищої

• Проявляється у формі
розвитку і прогресу

• Існує в просторово-часовому 
континуумі



Кусты черны, как взрывы мин,

Но, то вчера. А нынче – гляньте:

Предстал пред нами этот мир

В своём зелёном варианте.

И вправду счастлива душа

Его счастливому приходу.

Дрожащим воздухом дыша,

Выходим из дому – в природу.

…Но также радуемся мы

(Хотя весной подумать дико)

И наступлению зимы,

На долы падающей тихо.

Ещё совсем не рассвело,

И вот за первым ранним чаем –

«А ведь на улице бело!»

Мы с изумленьем замечаем.

Знать, не зима и не весна

Повинны в сладком чувстве этом,

А просто жизни новизна,

Сияющая близким светом.

И хоть известно наперёд –

Когда и как наступит смена,

Но смен самих круговорот

Волнует душу неизменно.
Константин Ваншенкин

Необходий 

своєчасный та 

якісний 

аналіз новацій

1. Розвиток – це 

завжди оновлення



Концепция

розвитку

ні в природі, ні в суспільстві, ні в 

мисленні

немає нічого, що не знаходилося б 

у стані

зміни, 

розвиток являє

собою певну форму 

зміни взагалі,

особливий вид руху,

якому притаманні 

закономірні,

спрямовані,

незворотні,

якісні зміни

матеріальних 

об'єктів



2. розвиток - умова

існування ВЕЛОСИПЕД

Потёрта краска, кое-где помят,

Сиденья старая истёрта кожа…

Подарок, что был тридцать лет назад

Хозяину сокровищ всех дороже,

Теперь забава дворовых ребят.

Когда-то яркий никель потускнел,

Царапины, ржа тронула ободья…

Велосипед, что чудом уцелел,

Анахронизмом смотрится сегодня.

Пускай он стар, но едет! Значит, цел.

Колёс быстра всё так же круговерть;

Пока ты крутишься, пока мелькают спицы 

–

Устойчив ты. Закон Кориолиса!

Но если встал, то всё: паденье, смерть…

Лавров Д.Б.

http://www.posternazakaz.ru/shop/makeframe/1131/700/82/
http://www.posternazakaz.ru/shop/makeframe/1131/700/82/
http://www.posternazakaz.ru/shop/makeframe/1126/700/82/
http://www.posternazakaz.ru/shop/makeframe/1126/700/82/
http://www.posternazakaz.ru/shop/makeframe/1132/700/82/
http://www.posternazakaz.ru/shop/makeframe/1132/700/82/
http://www.posternazakaz.ru/shop/makeframe/1154/700/82/
http://www.posternazakaz.ru/shop/makeframe/1154/700/82/
http://www.posternazakaz.ru/shop/makeframe/1111/700/82/
http://www.posternazakaz.ru/shop/makeframe/1111/700/82/


Движенья нет, сказал мудрец брадатый.

Другой смолчал и стал пред ним ходить.

Сильнее он не мог бы возразить;

Хвалили все ответ его замысловатый.

Но, господа, забавный случай сей

Другой пример на память мне приводит;

Ведь каждый день пред нами солнце ходит,

Однако ж прав упрямый Галилей.

А.С. Пушкин

3. Суперечливість руху та розвитку

рух

відносний і

суперечливий

Розвиток

відносний і

суперечливий

розвиток має 

висхідну і 

ніссходящую 

тенденцію

Зенон: апорія стріли, що летить



Суперечливість розвитку

• Суперечливість економічного розвитку

• Суперечливість прогресу



Процес

розвитку

Развитие

рух

Розвиток
III

II

I

набуття нової

якості

Незворотний 

характер

Спрямованість у часі
(Від минулого до 

майбутнього)

Закономірний

характер

IV

прогрес

перерехід регрес



Методологічне 

значення принципу 

розвитку:

В соціальному пізнанні 

виходити з принципу

історизму, досліджувати 

вихідний момент і результат, 

всі етапи розвитку.

Забезпечувати 

позитивну динаміку, 

як умову життєстійкості 

системи

Своєчасно усувати

деструктивні компоненти 

розвитку

Реалізовувати в управлінні 

системою концепцію 

сталого розвитку



Самореалізація

в концепції 

сталого 

розвитку

Суперечливість                                    

руху

Відносність 

руху

Абсолютність 

руху

Суперечлівість

розвитку

самоорганізація

саморозвиток

http://www.posternazakaz.ru/shop/makeframe/1631/723/82/
http://www.posternazakaz.ru/shop/makeframe/1631/723/82/


Критерії сталого розвитку

1. Толерантність -

несприйнятливість до 

деструктивних факторів;

2. Резістність - здатність 

витримувати навантаження 

певної величини;

3. Еластичність - здатність 

відновлювати параметри після 

зняття навантаження.



Принцип 

зв'язку

Є наслідком

принципу

матеріальної 

єдності світу

Реалізується

в формах:

Базується на наукових

відкриттях:

- закону збереження

і перетворення

енергії;

періодичної

системи Менделєєва

- відкриття клітини

- еволюційної

теорії Ч.Дарвіна 

безпосередньої

взаємодії

опосередковане

виражається

в концепції

детермінізму

Є основою 

формулювання 

законів науки

вимагає системного

аналізу, всебічного

дослідження об'єкта

Значення

принципу для 

пізнання

http://www.posternazakaz.ru/shop/makeframe/976/696/82/
http://www.posternazakaz.ru/shop/makeframe/976/696/82/


Закон - об'єктивна, суттєва, 

необхідна, стійка, внутрішня,

повторювана, загальний зв'язок 

матеріальних і духовних явищ,

яка визначає характер і напрям 

їх руху і розвитку

діють 

в природі з 

високим 

ступенем

ймовірності

проявляють 

себе як 

тенденції в 

складно

організованих 

(соціальних) 

системах

Діють

в природі, 

суспільстві, 

мисленні.

Динамічні Статистичні Универсальні



II. ПИТАННЯ ЛЕКЦИІЇ

Закони діалектики

Єдності і 

боротьби 

протилежностей

Взаємопереходу 

кількісних 

змін у якісні

Заперечення 

заперечення

РАСКРЫВАЄ

ХАРАКТЕР

РОЗВИТКУ

ВИЗНАЧАЄ

ТЕНДЕНЦІЮ 

РОЗВИТКУ

Розкриває 

сутнісні 

причини 

розвитку, 

http://www.fotoved.ru/index.php?div=img-list&gallery=005_boris&page=1
http://www.fotoved.ru/index.php?div=img-list&gallery=005_boris&page=1


Закон єдності і 

боротьби 

протилежностей

тотожність відмінність
Проти

лежність протиріччя боротьба

Категорії закону

Зростання відмінностей 

від тотожності до

протилежності призводить

до їх загострення, боротьбі в 

Формі протиріччя в рамках 

єдиного об'єкта і 

виникнення нової

якості

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/0/36/113/36113171_Devyatuyy_val.jpg&imgrefurl=http://blog.kp.ru/showjournal.php%3Fjournalid%3D2947327%26keywordid%3D1033727&h=492&w=659&sz=89&tbnid=QCtYKGCyQ0w6_M:&tbnh=103&tbnw=138&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%258B%2B%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE&usg=__ScbsR_jYYEjb7VljWeBsnQMFziY=&ei=IWS8SoOhOo7GsgbO3tnLCw&sa=X&oi=image_result&resnum=2&ct=image
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/0/36/113/36113171_Devyatuyy_val.jpg&imgrefurl=http://blog.kp.ru/showjournal.php%3Fjournalid%3D2947327%26keywordid%3D1033727&h=492&w=659&sz=89&tbnid=QCtYKGCyQ0w6_M:&tbnh=103&tbnw=138&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%258B%2B%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE&usg=__ScbsR_jYYEjb7VljWeBsnQMFziY=&ei=IWS8SoOhOo7GsgbO3tnLCw&sa=X&oi=image_result&resnum=2&ct=image


тотожність

відмінність

Проти

лежність

протиріччя

Однаковість, збіг,

рівність

предметів і процесів

Відхилення, розбіжність,

нерівність

предметів і процесів

Активна взаємодія про-

тілежністей, їх єдність

і боротьба

Категорії закону

відмінність граничного ступеня,

при якому ознаки, властивості,

тенденції взаємно припускають,

і в той же час, виключають 

один одного

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://distantworlds.ru/wp-content/uploads/2009/07/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81-2.jpg&imgrefurl=http://distantworlds.ru/outer/&usg=__d23KqBWQc9hIMrNVhVMuMmsRmxw=&h=318&w=424&sz=90&hl=ru&start=22&um=1&tbnid=uk8P2FI1Vm6wzM:&tbnh=95&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2581%2B%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%2B%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0%2B%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25B8%26ndsp%3D20%26hl%3Dru%26rls%3Dcom.microsoft:ru:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ADBF_ru%26sa%3DN%26start%3D20%26um%3D1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://distantworlds.ru/wp-content/uploads/2009/07/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81-2.jpg&imgrefurl=http://distantworlds.ru/outer/&usg=__d23KqBWQc9hIMrNVhVMuMmsRmxw=&h=318&w=424&sz=90&hl=ru&start=22&um=1&tbnid=uk8P2FI1Vm6wzM:&tbnh=95&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2581%2B%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%2B%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0%2B%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25B8%26ndsp%3D20%26hl%3Dru%26rls%3Dcom.microsoft:ru:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ADBF_ru%26sa%3DN%26start%3D20%26um%3D1
http://www.posternazakaz.ru/shop/makeframe/21261/439/82/
http://www.posternazakaz.ru/shop/makeframe/21261/439/82/


Три етапи розвитку протиріччя

У матеріалістичної 

діалектики протиріччя 

являє собою динамічну 

систему (процес), яка в 

своєму розвитку проходить 

три етапи:

1) виникнення,

2) власний розвиток,

3) вирішення протиріччя.

http://www.posternazakaz.ru/shop/makeframe/21441/439/82/
http://www.posternazakaz.ru/shop/makeframe/21441/439/82/


1. Перший етап - виникнення 

суперечності
• Перехід від тотожністі й 

відмінністі до 

протилежністі

• З появою протилежностей 

оформляється структура 

протиріччя і завершується 

етап його виникнення.

http://wallpaper.zoda.ru/space/wpgswwy.html
http://wallpaper.zoda.ru/space/wpgswwy.html
http://wallpaper.zoda.ru/space/wpgknkg.html
http://wallpaper.zoda.ru/space/wpgknkg.html


Усвідомлення відмінностей

передбачає "пильність 

мислення", вміння своєчасно 

побачити найдрібніші зміни в 

поведінці партнерів по 

бізнесу, у відносинах людей, 

фунционирования природних і 

технічних систем, не 

допускати догматичного 

стереотипного мислення



2. Розвиток протиріччя

Для характеристики 

розвитку протиріччя 

зазвичай використовується 

два ряди понять: 

«гармонія», «дисгармонія», 

«конфлікт» (ці поняття 

позначають як то, в якій 

формі може відбуватися 

розвиток протиріччя, так і 

стану цього розвитку).

http://natura.narod.ru/page/space/0003.jpg
http://natura.narod.ru/page/space/0003.jpg


Что есть такое гармония?

Что есть такое гармония?

Как мне её понять?

Духа и сердца симфонию

Разумом как осознать?

Гармония многолика…

Гармония духа и дел…

Она в божественном лике

И в том, что создать посмел.



Что есть такое гармония?

Гармония в звездном крае,

Где галактик не счесть.

Она аналогия раю, 

Если, конечно, он есть.

Гармония есть уравнение 

Душевно-космических сил.

Дальних миров притяжение

И обретение крыл.



Что есть такое гармония?

Гармонии так не хватает

В мире, погрязшем во лжи.

Она, как видение тает,

Мир застыл на межи.

Безвкусие и низкосортность

Могут её убить.

Духа амёбоаморфность

И неспособность любить.



Что есть такое гармония?

И всё же она существует,

Она ещё с нами живёт.

Наше сердце волнует

К высокому душу влечёт.

Так уловите гармонию!

Сердцем старайтесь познать.

Мира и духа симфонию 

В жизни своей воплощать.



• Гармонія є характеристика того, що 

система нормально функціонує і 

розвивається відповідно до природного 

ходу речей і їх культурним призначенням.

• Дисгармонія відображає наявність певних 

деформацій у розвитку протиріччя, які 

призводять до деяких порушень у 

функціонуванні системи, але не зачіпають 

основ її розвитку відповідно до 

призначення.



Конфлікт - це такий стан розвитку 

протиріччя, коли зіткнення протилежностей 

досягає межі, за яким відбувається 

руйнування істотних зв'язків і відповідно -

погибіль системи шляхом заперечення, як 

правило, однією з протилежностей. 

Вирішення конфлікту здійснюється на ІІІ 

етапі розвязання суперечностей



3. Процес розв'язання 

суперечності
Відбувається шляхом заперечення:

• а) стану, в якому воно знаходилося

раніше (наприклад, перехід зі стану 

дисгармонії в стан гармонії при 

збереженні протилежностей);

• б) однієї з протилежностей;

• в) знищення обох протилежностей, що

супроводжується корінним

перетворенням системи.



Розкриває сутнісні при-

чини розвитку, відповідає 

На питання: «Чому?»

відбувається розвиток

Дозволяє бачити полярні

сторони малих законів -

Категорій діалектики,

суперечливе єдність

Методів логічного аналізу

(Аналіз синтез, індукція -

дедукція)

Дозволяє бачити глибинні

причини подій, конфрон-

тації держав як резуль-

тат прояви еко-

ких, соціальних, політич-

ких, національних (етнічес-

ких, релігійних протиріч

Націлює на своєчасне

виявлення суперечностей, 

Що прискорює розвиток,

сприяє вдосконаленню

системи управління

Чому закон єдності і 

боротьби протиріч -

ядро діалектики?

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://axgen.org/img/solnce.jpg&imgrefurl=http://axgen.org/&h=400&w=400&sz=25&tbnid=fuCaBNGaOOEMnM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2581%2B%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%2B%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0%2B%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25B8&usg=__HRzOX0fsXJeTd1EEXaIP7y1chbo=&ei=_rHBSqXoMM-N4gawsIGmBQ&sa=X&oi=image_result&resnum=4&ct=image
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://axgen.org/img/solnce.jpg&imgrefurl=http://axgen.org/&h=400&w=400&sz=25&tbnid=fuCaBNGaOOEMnM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2581%2B%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%2B%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0%2B%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25B8&usg=__HRzOX0fsXJeTd1EEXaIP7y1chbo=&ei=_rHBSqXoMM-N4gawsIGmBQ&sa=X&oi=image_result&resnum=4&ct=image
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://nashivkosmose.ru/image/solnce_v_galaktike_clip_image002.gif&imgrefurl=http://nashivkosmose.ru/evoluc_solnca.html&usg=__pAaZTUdenR6-yYaUdsJ4EmotiqQ=&h=365&w=561&sz=31&hl=ru&start=36&um=1&tbnid=d-UwmZnsgyhcuM:&tbnh=87&tbnw=133&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2581%2B%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%2B%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0%2B%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25B8%26ndsp%3D20%26hl%3Dru%26rls%3Dcom.microsoft:ru:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ADBF_ru%26sa%3DN%26start%3D20%26um%3D1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://nashivkosmose.ru/image/solnce_v_galaktike_clip_image002.gif&imgrefurl=http://nashivkosmose.ru/evoluc_solnca.html&usg=__pAaZTUdenR6-yYaUdsJ4EmotiqQ=&h=365&w=561&sz=31&hl=ru&start=36&um=1&tbnid=d-UwmZnsgyhcuM:&tbnh=87&tbnw=133&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2581%2B%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%2B%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0%2B%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25B8%26ndsp%3D20%26hl%3Dru%26rls%3Dcom.microsoft:ru:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ADBF_ru%26sa%3DN%26start%3D20%26um%3D1
http://www.posternazakaz.ru/shop/makeframe/21153/439/82/
http://www.posternazakaz.ru/shop/makeframe/21153/439/82/


методологічне

значення закону

Дослідження взаємно 

протиречівих параметрів -

-важливий аспект конструювання

(Швидкість-маневреність і т.п.)

Сприяє формуванню 

крітичного мислення, 

протидії догматизму

Допомагає розумінню людини,

як суперечливе єдність біо-

логічного і соціального, аль-

труістіченого і егоїстичного 

Аналіз суперечностей - спосіб

проникнення в сутність
складних явищ, пошуку 

перворпрічіни, істини

визначення протиріччя

- початок формулювання

стратегій дій, мислення

(Бізнес, політика, війна), 

Усвідомлення потреб, 

недоліків, труднощів як

противоріч і джерел 

саморозвитку, 

http://www.posternazakaz.ru/shop/makeframe/1079/698/82/
http://www.posternazakaz.ru/shop/makeframe/1079/698/82/


Закон 

взаємопереходу

кількісних

змін в якісні
Механізм

дії закону
поступове і непомітне для 

спостерігача наростання 

кількісних змін, досягаючи 

певної межі - міри, 

здійснює свій перехід до 

нової якості у формі так 

званого стрибка (вибуху, 

викиду, кардинальної 

зміни форми)

http://funnypicture.zoda.ru/funny/fprgy.html
http://funnypicture.zoda.ru/funny/fprgy.html


Приклади

якістькількість

Досягнення

критичної маси 

урану

Атомний  

вибух

Накопичення  

експерементальних

данних

Зростання

температури

наростання

невдоволення

Кількість

тренировок

Наукове 

відкриття

Новий 

агрегатний 

стан

Конфлікт,

революція

досягнення

розряду,

результату

Якщо тілу надати швидкість 

1000, 2000, 7910 метрів в 

секунду, то воно впаде на 

землю. Якщо ж швидкість тіла 

збільшити лише на одну 

одиницю і довести її до 7911 

метрів в секунду, то тіло 

відірветься від Землі і стане її 

супутником.



Категории закона

Діапазон кількісних змін, 

в межах якого 

ця риса зберігає стійкі 

характеристики

Кількість

Якість

Міра

Стрибок

зовнішня визначеність

предметів, виражена

в числах і величинах

цілісна 

характеристика

істотних 

властивостей

Момент, форма і спосіб

переходу процесів і

предметів в новий

якісний стан

http://www.posternazakaz.ru/shop/makeframe/616/721/82/
http://www.posternazakaz.ru/shop/makeframe/616/721/82/
http://www.posternazakaz.ru/shop/makeframe/1596/702/82/
http://www.posternazakaz.ru/shop/makeframe/1596/702/82/


Методологічне

значення закону

Допомагає розумінню 

вікової психології людини, 

такту у спілкуванні, як певної 

лінії повединки

Вимагає постійного аналізу 

кількісних змін, щоб виключити 

раптовість появи нової якості в 

конкуруючих системах

Звертає увагу на важливість 

встановлення міри в 

розрядах, класах, нормативах, 

визначати критерії оцінювання 

у навчінні

У конструкторської діяльності 

дозволяє визначити кордон 

ресурсності, забезпечення 

надійності і якості виробу

Аналіз еволюційних стрибків

у формуванні нової якості

дозволяє наблизитися до

розумінню найбільш складних

феноменів (наприклад, свідомості)

Вимогає не допускать редукции, 

визначати ступень фізичного, 

психологічного і 

інтелектуального навантаження 



Закон 

заперечення 

заперечення

старе нове
діалектичне 

заперечення Спадкоємність
Прогрес –

регрес

форма

певного

якості

в минулому,

на конкретному

етапі

розвитку

сучасний

стан

якості

предмета,

на даному

етапі 

розвитку

спадкування

певних

властивостей

старої

якості

Регрес – процес звортній 

прогресу

прогрес -

поступовий перехід

від нижчих форм

до вищих,

від простого 

до складного

http://www.posternazakaz.ru/shop/makeframe/2440/719/82/
http://www.posternazakaz.ru/shop/makeframe/2440/719/82/




Закон заперечення 

заперечення

Діалектичне заперечення — це такій перехід от старої 

якості до нової, при якому відповідні 

Елементи, зміст і функції старої якості 

переходять в нове

включает в себя 

три существенных 

момента

порушення, подолання старого

(ДЕСТРУКЦІЯ)

збереження елементів старого 

(спадкоємність, КУМУЛЯЦІЯ) 

Конструювання нового

(КОНСТРУКЦІЯ)

Кожний етап

перебудови

здійснюється

на основі 

Збереження

елементов

старої 

якості

NB!



Циклічність дії закону

• спосіб закономірного зв'язку в ланцюзі 

заперечень. Кожен цикл заперечень 

складається з трьох стадій:

• 1) початковий стан об'єкта;

• 2) його перетворення в свою 

протилежність шляхом заперечення-

зняття;

• 3) перетворення цієї протилежності на 

свою протилежність.

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2009/09/17/140495.jpg&imgrefurl=http://www.3dnews.ru/tags/%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0&h=403&w=550&sz=24&tbnid=bPIs3d7cugEl8M:&tbnh=97&tbnw=133&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2581%2B%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%2B%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0%2B%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25B8&usg=__A4rGBgr6ca3dhcqlfhQezHLuNDQ=&ei=_rHBSqXoMM-N4gawsIGmBQ&sa=X&oi=image_result&resnum=3&ct=image
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2009/09/17/140495.jpg&imgrefurl=http://www.3dnews.ru/tags/%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0&h=403&w=550&sz=24&tbnid=bPIs3d7cugEl8M:&tbnh=97&tbnw=133&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2581%2B%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%2B%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0%2B%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25B8&usg=__A4rGBgr6ca3dhcqlfhQezHLuNDQ=&ei=_rHBSqXoMM-N4gawsIGmBQ&sa=X&oi=image_result&resnum=3&ct=image
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://pics.kz/s3/21/36/93/03/21369303f73be853b3e77b64a1d81939.jpg&imgrefurl=http://greattorrent.kz/forum/viewtopic.php%3Ft%3D1638%26sid%3Dd98853f76079ba532055790568b258c5&usg=__m5mikXCNEoR245RoJ-_94FjBoZA=&h=336&w=448&sz=44&hl=ru&start=6&um=1&tbnid=MYj6aj4AfUSJpM:&tbnh=95&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2581%2B%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%2B%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0%2B%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25B8%26hl%3Dru%26rls%3Dcom.microsoft:ru:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ADBF_ru%26sa%3DX%26um%3D1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://pics.kz/s3/21/36/93/03/21369303f73be853b3e77b64a1d81939.jpg&imgrefurl=http://greattorrent.kz/forum/viewtopic.php%3Ft%3D1638%26sid%3Dd98853f76079ba532055790568b258c5&usg=__m5mikXCNEoR245RoJ-_94FjBoZA=&h=336&w=448&sz=44&hl=ru&start=6&um=1&tbnid=MYj6aj4AfUSJpM:&tbnh=95&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2581%2B%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%2B%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0%2B%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25B8%26hl%3Dru%26rls%3Dcom.microsoft:ru:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ADBF_ru%26sa%3DX%26um%3D1


Методологичне

значення закона

Вчить розуміти неминучість і

зміни старого новим, 

формує почуття оптимізму

Дозволяє здійснювати 

розвивати

творче уявлення

Дозволяє «позбутися» від 

спрощеного уявлення про 

прогрес, якій має внутрішньо

суперечливий характер

Дозволяє бачити спадкоємність в 

культурі, бережно відноситься до 

створеного раніше, здійснювати 

стратегію творення 

Дозволяє здійснювати 

екстраполяцію майбутнього -

планування майбутнього на основі 

аналізу певних тенденцій розвитку 

Формує віру в прогрес, 

силу розуму людства, 

прагнення щодо розвитку 

технічної творчості 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://pics.kz/s3/21/36/93/03/21369303f73be853b3e77b64a1d81939.jpg&imgrefurl=http://greattorrent.kz/forum/viewtopic.php%3Ft%3D1638%26sid%3Dd98853f76079ba532055790568b258c5&usg=__m5mikXCNEoR245RoJ-_94FjBoZA=&h=336&w=448&sz=44&hl=ru&start=6&um=1&tbnid=MYj6aj4AfUSJpM:&tbnh=95&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2581%2B%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%2B%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0%2B%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25B8%26hl%3Dru%26rls%3Dcom.microsoft:ru:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ADBF_ru%26sa%3DX%26um%3D1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://pics.kz/s3/21/36/93/03/21369303f73be853b3e77b64a1d81939.jpg&imgrefurl=http://greattorrent.kz/forum/viewtopic.php%3Ft%3D1638%26sid%3Dd98853f76079ba532055790568b258c5&usg=__m5mikXCNEoR245RoJ-_94FjBoZA=&h=336&w=448&sz=44&hl=ru&start=6&um=1&tbnid=MYj6aj4AfUSJpM:&tbnh=95&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2581%2B%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%2B%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0%2B%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25B8%26hl%3Dru%26rls%3Dcom.microsoft:ru:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ADBF_ru%26sa%3DX%26um%3D1
http://wallpaper.zoda.ru/space/wpgrsgr.html
http://wallpaper.zoda.ru/space/wpgrsgr.html


Форма та 

зміст
Зміст зумовлює 

форму (ВС - ВВ). 

Поява нової форми 

впливає на зміст

Особливо велике 

значення форми в 

конструюванні, 

дизайні, мистецтві
А.Лосенко «Авель»:

діагональ - динаміка;

червоний колір - драматизм.



Необхідність та 

випадковість
Природу випадкового 

визначає нескінченність 

матерії, де випадкове 

з'являється як 

зовнішній фактор 

відкритої системи або 

з'єднанням в одній 

точці часу і простору 

ряду сил і чинників



Сутність і 

явище
Взаємопов'язані: сутність 

є, явище істотне

Нескінченне рух до суті 

все більш високого 

порядку обумовлює 

нескінченність пізнання, 

безперервність освіти, 

необхідність постійного 

моніторингу ситуації в 

економіці



Можливість і 

дійсність

Науковість 

планування можливо 

тільки при 

диференціюванні 

абстрактної і реальної 

можливості
- Буддизм - причина страждань 

нездійсненні бажання;

- Мрія повинна бути високою!



Причина та наслідки

Пошук причини - основа наукового пізнання

Слідство може бути новою причиною



Одиничне -

загальне
Загальне проявляє 

себе як закон в 

індуктивних 

умовиводів

Одиничне завжди 

багатшими, 

вимагає не 

допускати 

стереотипів, 

догматизму



Альтернатіви діалектики

Альтернатива –

необхідність

вибору одного з двох

(кількох)

можливих рішень

http://www.fotoved.ru/index.php?div=img-list&gallery=240_buildings&page=1
http://www.fotoved.ru/index.php?div=img-list&gallery=240_buildings&page=1
http://wallpaper.zoda.ru/space/wpgswwy.html
http://wallpaper.zoda.ru/space/wpgswwy.html


Альтернатіви діалектики

альтернативи,

які доповнюють і

збагачують

діалектичну

концепцію

розвитку

альтернативи,

які заперечують

сам дух діалектики,

її базисні

положення

альтернативи

«Не суворої

диз'юнкції»

альтернативи

«суворої

диз'юнкції»



Альтернативи,

що доповнюють і 

збагачують діалектичну

концепцію

розвитку

синергетика

структуралізм

Екзістенциальна 

діалектика

Діалектична 

теологія 

Виходить із 

протилежності 

в людині 

«божественного»

і «гріховного», 

«розірваності»

людини 

з Богом

заснована

на розгляді

протиріч

індивідуального

існування

людини на основі

категорій «страх»,

«Тривога»,

«Співчуття»,

«Стурбованість»

інтелектуальний рух, для

якого характерно прагнення до

розкриттю моделей, що лежать в осно-

ве соціальних і культурних явищ.

розглядає розвиток процесів

у відкритих, складно

організованих системах,

досліджує саморозвиток об'єктів

Еволюціонізм Герменевтика

система 

поглядів

у вивченні 

життя,

історії та 

Культури як

поступовий і

закономірний

розвиток

виявлення

сенсу

за допомогою

інтерпретації

текстів

(П. Рікер)



Альтернативи,

які заперечують 

сам дух діалектики,

її базисні

положення

еклектікасофістикарелятівизм

догматизм

ортодоксальне,

консервативне

мислення,

що виходять із раз

назавжди даних

знань, що не

можуть збагачуватися

в процесі розвитку

суспільства і пізнання

Пізнавальна

концепція,

перебільшує

момент відносна

ності істини

в процесі

пізнання,

заперечення

плюралістичної

підходів

Спосіб мислення,

заснований

на навмисному

порушення

законів логіки і

має

виключно

суб'єктивістську

характер

алогічна

концепція,

яка заснована

на випадковому

об'єднанні

різних

сторін

речей

метафізика

Негативна 

діалектика

розглядає динаміку зміни світу

як рівномірний рух по 

прямій або по колу

Відкидає зв'язок нового зі старим,

призводить до тотального нігілізму та

анігіляції



3. Закони формальної логіки

• Умова 

правильності 

пізнання

• Атрибут 

культури 

мислення



Логічні формы



Логічні форми

• Поняття

N = W (a,b,o)

• Cуждення

S - P

• Умовивід

A, B,C

D

W

b

a N



Вимагає дотримання

законів

тотожності

виключеного 

третього

протиріччя

достатній 

підставі

Логічних 

правил

Дефініції

Істинності 

складних 

суджень

відносин 

понять

Логічних

операцій

Сінтезу и 

аналізу

Розподілу і 

узагальнення

Доказу

умовиводу Дедукції

індукції



Закон тотожності А = А

• Будь-яке висловлювання 

(думка, поняття, судження) 

протягом усього міркування 

має зберігати один і той же 

сенс

• Закон вимагає не допускати 

маніпуляції свідомістю

• Найбільш поширеною 

формою є підміна тези в 

аргументації.



Закон несуперечливості – A ∧ A

Два несумісних один з 

одним судження не 

можуть бути одночасно 

істинними; як мінімум 

одне з них помилково, а 

можливо помилкові -

обидва.
Наприклад А: Всі бізнесмени -

чесні люди і Е: жоден бізнесмен 

не є чесною людиною



Закон виключеного третього

A ∨ A
• «Tertium non datur»

• якщо в одному з двох 

виразів що-небудь про 

предмет 

стверджується, а в 

другому заперечується 

- одне з них 

обов'язково істинно.

• Наприклад: відносини 

суперечливості



Закон достатньої підстави

Будь-яке положення 

для того, щоб 

вважатися цілком 

достовірним, має бути 

доведеним.

Готфрід Лейбніц



Закон достатньої підстави

• Рost hoc ergo propter hoc - (лат): «після 

цього, отже, внаслідок цього». Щоб не 

впасти в цю ілюзію, ми повинні 

спиратися на знання внутрішніх, 

необхідних зв'язків між предметами, 

інакше підставу виведення буде 

легковажним, непевним.

• Вимога вичерпного врахування всіх 

підстав для кожної істини.

• Докази повинні бути аргументовані 

пов'язаної логічним ланцюжком.



Щоб дати визначення

Необхідно знайти 

найближче родове 

поняття (W).

Виділити суттєві 

ознаки, які виділяють 

дане видове поняття 

(N) з роду

N

Z

X



Правила дефініції -

визначення поняття

• Визначення повинно бути 

точним, ясним, вільним від 

двозначності.

• Не повинно допускати 

коло.

• Має бути відповідним.

• Не допускати визначення 

через протилежності.



Истинность сложных суждений

Кон'юнкція: Загальне істине, коли істини обидва

Нестрогая диз'юнкція: помилково, коли помилкові обидва;

Сувора диз'юнкція: Істине, коли одне істинно, а інше - помилково;

Імплікація: помилково тільки тоді, коли з істинного умови не 

випливає слідства;

Еквіваленція: буде помилково, якщо помилково хоча б одне.



відносини понять

Дозволяють 

виявляти 

відмінності і 

тотожність 

властивостей 

предметів при 

виявленні 

типу 

відносини



Пізнання - шлях до перетворення 

оновленню світу

• Діалектика - спосіб 

формування 

критичного мислення

• Логіка створює умови 

для чистоти 

світосприйняття

• Культура - вічний рух



Семінарське заняття 7

ДІАЛЕКТИКА ЯК ТЕОРІЯ І МЕТОД (2 ГОД.)

Діалектика як учення. Історичні форми діалектики. Діалектика та метафізика.

Суперечливість буття і пізнання. Закон єдності і боротьби протилежностей.

Поняття кількості і якості. Закон взаємного переходу кількісних і якісних змін.

Сутність діалектичного і метафізичного відображення розвитку. 

Закон заперечення заперечення.

Діалектика як загальний метод пізнання і діяльності.

http://www.fotoved.ru/index.php?div=img-list&gallery=205_flowers&page=1
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Теми рефератів

Діалектика і синергетика.

Прояв закону єдності і боротьби протилежностей в 

конкретних науках

(з урахуванням профілю факультету).

Діалектика кількісних і якісних змін в розвитку 

суспільства.

Заперечення як атрибут буття світу.
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