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1. Методичні рекомендації  

щодо організації самостійної та індивідуальної роботи здобувачів 

 

Самостійна робота здобувача є основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом у вільний від аудиторних навчальних занять час. 

Мета самостійної роботи здобувачів вищої освіти: набуття додаткових 

знань, перевірка отриманих знань на практиці, вироблення фахових та 

дослідницьких вмінь та навичок.  

Зміст самостійної роботи здобувача над дисципліною визначають 

програма навчальної дисципліни, робоча навчальна програма, навчально-

методичний комплекс дисципліни, завдання та вказівки викладача. 

Для самостійної роботи здобувачу також рекомендують відповідну 

наукову та фахову монографічну і періодичну літературу.  

Самостійну роботу над засвоєнням навчального матеріалу з дисципліни 

здобувачі вищої освіти можуть виконувати у бібліотеці вищого навчального 

закладу, навчально-методичному кабінеті кафедри, а також в домашніх умовах. 

Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочою 

навчальною програмою для засвоєння здобувачем в процесі самостійної 

роботи, виносять на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, 

який здобувач опрацьовували при проведенні аудиторних занять. 

Самостійна робота здобувачів з навчальної дисципліни «Логіка» 

організовується через систему завдань, виконання яких перевіряє викладач, що 

надає консультативну допомогу та оцінює самостійну роботу. 

Завдання самостійної роботи здобувачі можуть виконувати індивідуально 

або групою по 2-5 осіб.  

Види завдань для самостійної роботи здобувачів залежать від 

особливостей курсу. Це можуть бути:  

 реферування наукової літератури;  

 пошук наукової літератури за певною темою;  

 розв’язування задач;  

 написання есе;  

 розв’язування проблем;  

 виконання певної практичної роботи;  

 аналіз ситуаційних вправ;  

 створення ситуаційних вправ;  

 опрацювання певного матеріалу за навчальною літературою та 

створення структурної (візуальної) схеми прочитаного матеріалу.  

Реферування наукової літератури полягає у тому, що викладач пропонує 

здобувачам наукову літературу (книгу, її розділи, декілька книжок, наукові 

статті тощо) і здобувачі самостійно їх опрацьовують і представляють короткий 

звіт у вигляді невеликого реферату (2-3 стор.) про свої враження від 

прочитаного. Реферат варто пропонувати робити писаним, а не друкованим на 

комп’ютері, щоб запобігти запозиченням з системи Internet. 

Пошук наукової літератури за певною темою. Викладач готує теми за 

курсом або його частиною та подає їх здобувачам, які мають в бібліотеці та в 



системі Internet підібрати відповідну літературу. Варто визначити певну 

кількість позицій або провести змагання, хто знайде більше літературних 

джерел. Перший варіант доцільно використовувати, якщо здобувачі шукають 

літературу за індивідуально визначеними темами, другий – коли подана одна 

тема для всіх здобувачів.  

Розв’язування задач. Викладач підбирає (розробляє) задачі за певними 

розділом курсу і пропонує їх розв’язати у письмовому вигляді. Залежно від 

складності та обсягу роботи над конкретним завданням можна пропонувати 

одну або декілька задач кожному здобувачу, або групі здобувачів (2-5 осіб). 

Звітувати про розв’язання здобувачі можуть письмово або (що ефективніше) на 

практичному занятті. Можна давати всім здобувачам однакові задачі і 

порівнювати, як кожен здобувач (група) їх розв’язала. Можна кожному 

здобувачу (групі) дати різні задачі. В такому випадку обговорення розв’язання 

задач доцільно проводити на практичному занятті перед загальною групою 

здобувачів, що всі здобувачі отримали більше інформації. 

Есе (реферат). Викладач визначає тему або індивідуальні теми для есе. 

Теми для есе варто давати проблемні, пропонувати здобувачам писати своє 

власне бачення і не послуговуватися навчальною або науковою літературою. 

Відповідно варто пропонувати писати есе від руки, а не друкувати на 

комп’ютері, щоб запобігти запозиченням з системи Internet.  

Підготовка есе (реферату) по одному з питань програми (на вибір 

здобувача) є самостійною домашньою письмовою роботою. Критерієм оцінки 

есе є такі його параметри: виразно сформульована проблема; обґрунтування її 

актуальності; короткий огляд літературних джерел та поглядів різних (кількох) 

авторів на суть проблеми; логічна послідовність та аргументованість викладу 

змісту есе; наявність власної (авторської) позиції; пов`язаність змісту есе із 

сучасними українськими реаліями (практичними чи теоретичними); наявність 

висновку і посилань на джерела. Не зараховуються есе, які є плагіатом, або 

передруком текстів з підручника чи Інтернету.  

Розв’язування проблем. Викладач пропонує здобувачам проблемну 

ситуацію. Вони мають сформулювати проблему, перевести її у задачу та 

розв’язати. Організовувати цю роботу можна аналогічно до розв’язування 

задач. 

Виконання певної практичної роботи. Відповідно до курсу здобувачі 

отримують практичне завдання, виконують його і подають короткий письмовий 

звіт або відповідний результат роботи викладачу. 

Аналіз ситуаційних вправ. Викладач розробляє (підбирає) ситуаційні 

вправи за певними розділом курсу і пропонує здобувачам їх розв’язати у 

письмовому вигляді. Залежно від складності та обсягу роботи можна 

пропонувати аналіз ситуаційного завданням окремо кожному здобувачу, або 

групі здобувачів (2-5 осіб). Звітувати про аналіз ситуаційної вправи здобувачі 

можуть письмово або (що ефективніше) на практичному занятті перед 

загальною групою здобувачів. Можна давати всім здобувачам однакові 

ситуаційні вправи і порівнювати, як кожен здобувач (група) їх розв’язала. 

Можна кожному здобувачу (групі) дати різні ситуаційні вправи. Обговорення 



аналізу ситуаційних вправ доцільно проводити на практичному занятті перед 

загальною групою здобувачів, щоб всі здобувачі брали участь у роботі. Коли 

всі здобувачі аналізували одну ситуаційну вправу доцільно провести дискусію 

за результатами її аналізу.  

Створення ситуаційних вправ. Кожному здобувачу індивідуально або 

групі здобувачів можна запропонувати розробити ситуаційні вправи з певної 

теми курсу. 

Самостійне опрацювання певного матеріалу за навчальною літературою 

та створення структурної (візуальної) схеми прочитаного матеріалу. 

Викладач дає здобувачам навчальний матеріал (певний розділ підручника), 

пропонує його опрацювати і зміст розділу представити у вигляді візуальної 

схеми, малюнку тощо. Схеми і малюнки, створені здобувачами слід 

представити та обговорити на практичному занятті або лекції. 

Завдання до самостійної роботи є складовою робочої навчальної 

програми дисципліни та входять до навчально-методичного комплексу. 

Контроль за виконанням самостійної роботи здійснюють згідно з визначеними 

кафедрою вимогами і критеріями. Формами контролю за самостійною роботою 

може бути усне опитування на семінарі, перевірка письмових робіт (здійснених 

самостійно дослідних, індивідуальних, творчих завдань, есе, рефератів), 

опитування під час підсумкового контролю. 

 



2. Завдання для самостійної роботи 
 

Самостійна робота з навчальної дисципліни «Логіка» передбачає 

виконування практичних завдань з основних тем курсу, які надаються 

викладачем навчальної дисципліни безпосередньо в академічній групі за 

варіантами. 

Наведені у цьому розділі завдання до кожної з тем курсу є достатніми для 

формування стійких знань та вмінь при опануванні навчальної дисципліни 

самостійно, а за бажанням здобувачів вищої освіти поглибити засвоєний 

матеріал можуть розглядатись як додаткові та сприяють більш повному 

засвоєнню матеріалу, формуванню вмінь та навичок, що передбачені 

навчальною програмою дисципліни. 

 

ТЕМА 1. Предмет і значення навчальної дисципліни «Логіка» 

 

Питання для самостійного вивчення 

1. Предметне і смислове значення знака. 

2. Діалектична логіка Г.-В.-Ф. Гегеля. 

 

Практичне завдання 

1. Скласти схему «Пізнання: його ступені та форми». 

2. Написати твір-есе «Значення вивчення логіки для майбутніх юристів». 

 

Теми рефератів 

1. Семіотика як наука про знаки та формальна логіка. 

2. Виміри та рівні знакового процесу. 

 

Рекомендована література до Теми 1: 

Обов’язкова [2.2; 2.4; 2.11; 2.12]. 

Додаткова література по темі [4.8; 4.19; 4.30]. 

 

 

ТЕМА 2. Поняття та операції з ними 

 

Питання для самостійного вивчення 

1. Прийоми подібні до визначення понять (характеристика, опис). 

2. Операції над класами: 

- додавання (складання); 

- віднімання; 

- множення. 

 

 



Практичне завдання 

Навести 5 прикладів юридичних понять, що знаходяться у відношенні 

підпорядкування. Зобразити відношення за допомогою колових схем (кіл 

Ейлера). 

 

Теми рефератів 

1. Особливості утворення понять в юридичних науках. 

2. Логічна сутність кримінально-правової кваліфікації злочину. 

 

Рекомендована література до Теми 2: 

Обов’язкова [2.5; 2.7; 2.13]. 

Додаткова література по темі [3.2; 3.8; 4.5; 4.12]. 

 

 

ТЕМА 3. Судження як форма мислення 

 

Питання для самостійного вивчення 

1. Розподіленість термінів у судженнях-визначеннях та виділяючих 

судженнях. 

2. Модальні судження. 

 

Практичне завдання 

На підставі різних підручників скласти якомога повнішу класифікацію 

суджень. 

 

Теми рефератів 

1. Значення розуміння логічної структури судження для правильного 

використання норм права. 

2. Модальні висловлювання в правових контекстах. 

3. Логіка запитань і відповідей. 

 

Рекомендована література до Теми 3: 

Обов’язкова [2.3; 2.5; 2.8; 2.11]. 

Додаткова література по темі [3.1; 4.5; 4.8; 4.18]. 

 

 

ТЕМА 4. Основні закони логіки 

 

Питання для самостійного вивчення 

1. Співвідношення формальної та символічної логіки. 

2. Закони логіки висловлювань. 

 

Практичне завдання 

За допомогою таблиць істинності визначити, чи є логічним законом таке 

висловлювання: 



а) (А  В)  (~B  ~A); 

б) (~А  ~В)  (B  A); 

в) (А  ~В)  (B  ~A). 

 

Теми рефератів 

1. Виникнення та історичний розвиток символічної (математичної) логіки. 

2. Виникнення та розвиток некласичних логік. 

 

Рекомендована література до Теми 4: 

Обов’язкова [2.1; 2.6; 2.7; 2.13; 3.4; 3.9]. 

Додаткова література по темі [4.10; 4.25]. 

 

ТЕМА 5. Дедуктивні умовиводи. 

Простий категоричний силогізм 

 

Питання для самостійного вивчення 

1. Четверта фігура простого категоричного силогізму, її особливі правила та 

модуси. 

2. Категоричні силогізми з виділяючими засновками та із суджень-визначень. 

3. Прості категоричні силогізми, що побудовані з суджень можливості. 
 

Практичне завдання 

1. Навести власні, оригінальні приклади правильних модусів 1-ї фігури 

простого категоричного силогізму. 

2. Навести власні, оригінальні приклади правильних модусів 2-ї фігури 

простого категоричного силогізму. 

3. Навести власні, оригінальні приклади правильних модусів 3-ї фігури 

простого категоричного силогізму. 
 

Теми рефератів 

1. Силогістичні фігури у працях Арістотеля. 

2. Логічні помилки у простому категоричному силогізмі (на прикладах 

відомих софізмів). 

 

Рекомендована література до Теми 5: 

Обов’язкова [2.1; 2.5– 7; 2.9; 2.11]. 

Додаткова література по темі [4.8; 4.12; 4.18]. 

 

 

ТЕМА 6. Дедуктивні умовиводи зі складними судженнями 

 

Питання для самостійного вивчення 

1. Непрямі дедуктивні міркування: 

- за схемою «зведення до абсурду»; 

- за схемою «доведення від протилежного». 



 

Теми рефератів 

1. Використання дедуктивних умовиводів у правоохоронній діяльності. 

2. Порушення правил та законів логіки: паралогізми і софізми. 

 

Рекомендована література до Теми 6: 

Обов’язкова [2.1; 2.2; 2.5; 2.7 - 9; 2.11; 2.13; 2.15]. 

Додаткова література по темі [3.8; 3.9; 4.18; 4.19]. 

 

 

ТЕМА 7 - 8. Імовірнісні умовиводи: 

індуктивні умовиводи та умовиводи за аналогією 

 

Питання для самостійного вивчення 

1. Індуктивні умовиводи у правовій діяльності. 

2. Аналогія права та аналогія закону з точки зору логіки та юридичної науки. 

 

Теми рефератів 

1. Індуктивний метод Ф. Бекона. 

2. Діалектична єдність дедукції та індукції. 

3. Використання міркування за аналогією у правовому процесі. 

 

Рекомендована література до Теми 7 - 8: 

Обов’язкова [2.3; 2.5; 2.6; 2.11; 2.13; 2.15]. 

Додаткова література по темі [4.19; 4.20]. 

 

 

ТЕМА 9. Доведення та спростування 

як логічні основи теорії аргументації 

 

Питання для самостійного вивчення 

1. Доказ, доведення та доказування у логіці та правовому процесі. 

2. Помилки, прийоми і хитрощі в аргументації. 

 

Теми рефератів 

1. Коректні та некоректні засоби ведення суперечки. 

2. Логічне доведення у юридичному доказуванні. 

 

Рекомендована література до Теми 9: 

Обов’язкова [2; 6; 10; 12; 13]. 

Додаткова література по темі [4; 11; 14; 18]. 

 



3. Індивідуальні завдання 

 

ТЕМА 1. Предмет і значення навчальної дисципліни «Логіка» 

1. Скласти хронологічну таблицю «Історія розвитку логіки», виділяючи 

основні етапи в історичному розвитку логіки. 

2. Скласти таблицю «Розвиток логіки в Україні». 

 

ТЕМА 4. Основні закони логіки 

1. Розв’язати завдання шляхом побудови таблиці істинності для складного 

висловлювання. 

У ході розслідування кримінальної справи були отримані свідчення трьох 

підозрюваних: Іваненко, Петренко та Сидоренко. 

Свідчення першого з них такі: «Петренко є винним, а Сидоренко не є 

винним». 

Свідчення другого підозрюваного: «Іваненко не є винним, або Сидоренко 

винний». 

Третій підозрюваний стверджує «Я не винний, винний Іваненко або 

Петренко». 

Допоможіть слідчому визначити, чи можуть усі підозрювані давати 

правдиві свідчення? 

Чи можуть вони всі говорити неправду? 

 

2. Складіть подібну задачу, наведіть рішення. 

 

ТЕМА 5. Дедуктивні умовиводи. Простий категоричний силогізм 

1. За допомогою кіл Ейлера відшукати правильні модуси 1-ї фігури простого 

категоричного силогізму, показати правильні і неправильні модуси та 

пояснити, чому вони правильні або неправильні. 

2. Шляхом встановлення розподіленості термінів силогізму визначити 

правильні модуси 2-ї фігури простого категоричного силогізму, показати 

правильні і неправильні модуси та пояснити, чому вони правильні або 

неправильні 

3. За допомогою кіл Ейлера відшукати правильні модуси 3-ї фігури простого 

категоричного силогізму, показати правильні і неправильні модуси та 

пояснити, чому вони правильні або неправильні. 

 

ТЕМА 6. Дедуктивні умовиводи зі складними судженнями 

Дібрати з художньої літератури 5 прикладів умовно-розділових 

умовиводів (дилем). Записати схему умовиводу, визначити різновид. 

 



ТЕМА 9. Доведення та спростування як логічні основи теорії аргументації  

1. Розробити правила коректного ведення аргументаційного процесу для 

використання при проведенні дискусій у навчальному процесі. 

2. Дослідити позалогічні засоби впливу у суперечці (психологічні та 

риторичні, прийоми НЛП) – теоретичний та практичний аспект. 

 



4. Рекомендована література 

1. Основна: 

1.1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 

р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. 

1.2. Кримінально-процесуальний кодекс України. – К., 2001. 

1.3. Кримінальний кодекс України. – К., 2001. 

1.4. Закон України «Про освіту». – К., 1996. 

 

2. Підручники: 

2.1. Арутюнов В.Х. Логіка: Навч. посіб. для самост. вивч. дисципліни. – К., 

2002. 

2.2. Арутюнов В.Х., Мішин В.М., Кирик Д.П. Логіка. – К., 2000. 

2.3. Бандурка О.М., Тягло О.В. Курс логіки. – К., 2002. 

2.4. Гоменюк П.М. Формальна логіка: Навчальний посібник для курсантів-

юристів. Ч. 1. – Донецьк, 2000. 

2.5. Жеребкін В.Є. Логіка. – К., 2004. 

2.6. Конверський А.Є. Логіка. – К., 2004. 

2.7. Конверський А.Є. Логіка для юристів. – К.,2004. 

2.8. Мисик С.Г. Логіка. – Одеса, 1996. 

2.9. Мозгова П.Г. Логіка: Навч. посіб. – К., 2002. 

2.10. Тер-Акопов А.А. Юридическая логика. – М., 1999. 

2.11. Тофтул М.Г. Логіка. – К., 2004. 

2.12. Тягло О.В. Логіка з елементами курсу критичного мислення. – Харків, 

1998. 

2.13. Хоменко І.В. Логіка для юристів. – К., 2001. 

2.14. Хоменко І.В. Логіка – юристам. – К., 1997. 

2.15. Щербина О.Ю. Логіка для юристів. – К., 2004. 

 

3. Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 

3.1. Гетманова А.Д. Логика. Словарь и задачник. - М., 1998. 

3.2. Кириллов В.И. Упражнения по логике. - М., 2000. 

3.3. Кузина Е.Б. Логика в кратком изложении и упражнениях.–М., 2000.  

3.4. Мельников В.Н. Логические задачи.–Киев-Одесса, 1990.  

3.5. Сборник упражнений по логике.–Минск, 1990.  

3.6. Упражнения по логике.–М., 1993.  

3.7. Упражнения по логике: учебное пособие. Под ред. В.И.Кириллова.–М., 

1990.  

3.8. Хоменко І.В. Логіка в задачах.–К., 1998.  

3.9. Хоменко І.В. Логіка. Практикум.–К., 2003.  

 

4. Монографії та інші наукові видання: 

4.1. Бартон В.И. Логика. – Минск, 2001.  

4.2. Баранівський В.Ф., Скворцова Т.Г. Логіка: посібник для підготовки до 

іспитів. – К., 2007.  

4.3. Войшвилло Е.К. Логика. - М., 2001. 



4.4. Войшвилло Е.К., Дегтярев М.Г. Логика.–М., 1998.  

4.5. Гетманова А.Д. Логика. – М., 2000. 

4.6. Демидов И.В. Логика. Вопросы и ответы (для юрид. вузов). - М., 2000. 

4.7. Демидов И.В. Логика. Учебное пособие для юрид. вузов. - М., 2000. 

4.8. Ерышев А.А. Логика. – К., 2003. 

4.9. Жоль К.К. Методы научного познания и логика (для юристов).–К., 2001.  

4.10. Жоль К.К. Вступ до сучасної логіки.–К., 2002.  

4.11. Иванов В.А. Логика. Учебник для юрид. вузов. – М., 1998. 

4.12. Ивин А.А. Практическая логика.–М., 2002.  

4.13. Ивин А.А. Теория аргументации. - М., 2000. 

4.14. Ивлев Ю.В. Логика. – М., 2001.  

4.15. Ильенков Э.В. Диалектическая логика. – М., 1984. 

4.16. Ишмуратов А.Т. Логический анализ практических рассуждений.–К., 1987.  

4.17. Кнапп В., Герлох А. Логика в правовом сознании. – М., 1987.  

4.18. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика. – М., 2003.  

4.19. Конверський А.Є. Логіка. – К., 1999.  

4.20. Ледников Е.Е. Логика. – М., 1993.  

4.21. Лимантов Ф.С. Лекции по логике вопросов. – Л., 1975.  

4.22. Малахов В. Логика для юристов. – М., 2002. 

4.23. Малахов В. Формальная логика. – М., 2001. 

4.24. Марценюк С.П. Логіка. – К., 1993.  

4.25. Мирошниченко П.Н. Основы символической (классической) логики. - 

Запорожье: Изд-во ЗГУ, – 2000.  

4.26. Михалкин Н.В. Логика и аргументация в судебной практике.–М., 2004.  

4.27. Мозгова Н.Г., Мозговий А.М. Логіка. – К., 2004.  

4.28. Павлов В.Т., Ишмуратов А.Т., Омельянчик В.И. Модальная логика.–К., 

1982. 

4.29. Светлов В.А. Практическая логика.–СПб, 1995.  

4.30. Солодухин С.А. Логика для юристов. – М., 2003. 

4.31. Уемов А.И. Основы практической логики.–Одесса, 1997.  

4.32. Хинтикка Я. Логико-эпистемологические исследования.–М., 1980.  

4.33. Челпанов Г.И. Учебник логики. – М., 1994.  

 

 

5. Інформаційні ресурси в Інтернеті: 

1. http://www.president.gov.ua. – офіційний веб-сайт Президента України. 

2. http://www.portal.rada.gov.ua – офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 

3. http://www.kmu.gov.ua – офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України. 

4. http://www.mvs.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ 

України. 

5. http://www.court.gov.ua/vscourt – офіційний веб портал судової влади в 

Україні. 

6. http://www.scourt.gov.ua – офіційний веб-сайт Верховного Суду України.  

7. http://www.sc.gov.ua – офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого суду з 

розгляду цивільний і кримінальних справ. 



8. http://www.sbu.gov.ua – офіційний веб-сайт СБУ. 

9. http://www.gp.gov.ua – офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури 

України. 

10. http://www.minjust.gov.ua – Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції 

України. 

11. http://www.reyestr.court.gov.ua – єдиний реєстр судових рішень в Україні. 

12. http://www.police.ua – Форум працівників МВС України. 

13. http://www.vkka.gov.ua – офіційний сайт Вищої кваліфікаційної комісії 

адвокатури. 

14. http://www.nbuv.gov.ua – Національної бібліотеки України 

ім. В.І. Вернадського. 

15. http://www.catalogue.nplu.org – Національна парламентська бібліотека 

України. 

16. http://www.pravoznavec.com.ua  – Електронна бібліотека юридичної 

літератури “Правознавець”. 

17. http://www.icpo.centrmia.gov.ua – сайт Національного центрального бюро 

Інтерполу в Україні. 



6. Критерії оцінювання самостійної роботи здобувачів 

 

№ 

з/п 
Вид роботи Мінімальний бал 

Максимальний 

бал 
1. Складання конспекту за 

питаннями теми 
+1 +3 

2. Підготовка реферату +5 +10 
3. Робота над термінологічним 

словником з дисципліни 
+5 +10 

4. Складання схем, таблиць +3 +5 
5. Складання кросворду за 

темою курсу 
+1 +5 

6. Підбір матеріалів до тем 

курсу 
+1 +5 

7. Підбір літератури до теми +1 +5 
8. Розв’язання вправ та 

завдань 
+1 +5 

9. Складання логічних вправ 

та завдань за темами курсу 
+5 +10 

10. Інші види робіт +1 +5 

 

 

7. Критерії оцінювання індивідуальної роботи здобувачів 

 

 

№ 

з/п 

Вид роботи Мінімальний бал 

Максимальний 

бал 

1. Завдання для 

індивідуальної роботи 
+1 +5 

2. Участь у роботі наукового 

гуртка 
+5 +10 

3. Підготовка доповіді та 

участь в науковій 

конференції 
+5 +10 

4. Підготовка до друку 

наукової статті (тез) 
+5 +15 

5. Складання електронної 

бібліотеки з дисципліни 
+5 +10 

 


