
 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

Кафедра філософії та політології 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Т.в.о. проректора 

Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

 

О.В. Ведмідський 

_________________2016 р. 

 

 

 

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ 

 

 

з навчальної дисципліни «Логіка» 

 

спеціальність 081 «Право» 

для здобувачів вищої освіти 1 курсу 

факультету підготовки фахівців для органів досудового слідства,  

факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності та 

факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, 

що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро – 2016 



 2 

Плани практичних (семінарських) занять з навчальної дисципліни «Логіка» для 

здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету підготовки фахівців для органів 

досудового слідства, факультету підготовки фахівців для підрозділів 

превентивної діяльності та факультету підготовки фахівців для підрозділів 

кримінальної поліції, спеціальності 081 «Право» / Дніпро: Дніпропетровський 

державний університет внутрішніх справ, 2016. – 8 с. 

 

 

 

 

РОЗРОБНИК: 

Головіна О.В., старший викладач кафедри філософії та політології, 

кандидат історичних наук. 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри філософії та політології 

протокол від 04.08.2016, № 2 

 

 

Рекомендовано Науково-методичною радою університету 

протокол від __.__.2016, №__ 

 

 

 

 

Завідувач кафедри філософії та політології 

 

 _________________В.В. Кузьменко 

 

«_____»___________________ 2016 року  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Головіна О.В., 2016 рік 

©ДДУВС, 2016 рік 



 3 

1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 5. Дедуктивні умовиводи. Простий категоричний силогізм 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Загальна характеристика умовиводу як форми мислення. Види умовиводів. 

2. Особливості та різновиди дедуктивних умовиводів. 

3. Простий категоричний силогізм: його структура та склад. 

4. Аксіома та загальні правила простого категоричного силогізму. 

5. Поняття про фігури та модуси силогізму: 

- перша фігура, її особливі правила й модуси; 

- друга фігура, її правила і модуси; 

- третя фігура, її правила і модуси; 

6. Скорочені, складні та складноскорочені силогізми. 

 

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. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: 

- визначати види умовиводів в залежності від їх структури; 

- практично застосовувати загальні правила побудови умовиводу; 

- використовувати правила побудови простого категоричного 

силогізму; 

- виявляти логічні помилки, які трапляються в простих категоричних 

силогізмах. 

Рекомендована література до Теми 5: 

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

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

3. Гетманова А.Д. Логика. Словарь и задачник. – М., 1998. 

4. Войшвилло Е.К. Логика. – М., 2001. 

5. Демидов И.В. Логика. – М., 2000. 

6. Жеребкін В.Є. Логіка. – Харків – Київ, 1999. 

7. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика. – М., 1998. 

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

9. Мельников О.И. Логические задачи. – Киев, Одесса, 1989. 

10. Тофтул М.Г. Логіка. – К., 1999. 

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

 

 



 4 

ТЕМА 6. Дедуктивні умовиводи зі складними судженнями  

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

План 

1. Умовні умовиводи: 

- суто умовний силогізм, його структура та аксіома; 

- умовно-категоричний силогізм, правильні та неправильні модуси. 

2. Розділові умовиводи: 

- розділово-категоричний силогізм, умови отримання істинного висновку; 

- суто розділовий умовивід. 

3. Умовно-розділові (лематичні) умовиводи: 

 

Практичне завдання 

1. Навести власні, оригінальні приклади правильних модусів умовних 

силогізмів. 

2. Навести власні, оригінальні приклади правильних модусів розділово-

категоричного силогізму. 

3. Навести власні, оригінальні приклади правильних модусів умовно-

розділового силогізму. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: 

- визначати види дедуктивних умовиводів зі складними судженнями в 

залежності від їх структури; 

- використовувати правила побудови силогізмів; 

- відрізняти правильні модуси умовиводів зі складними судженнями від 

неправильних; 

- виявляти логічні помилки, які трапляються в силогізмах. 

Рекомендована література до Теми 6: 

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

2. Бандурка О.М., Тягло О.В. Курс логіки. – Харків, 1999. 

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

4. Демидов И.В. Логика. – М., 2000. 

5. Жеребкін В.Є. Логіка. – Харків – Київ, 1999. 

6. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика. - М., 2002. 

7. Кириллов В.И. Упражнения по логике. – М., 2000. 

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

9. Тофтул М.Г. Логіка. – К., 1999. 

10. Хоменко І.В. Логіка для юристів. – К., 2001. 
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2. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 1. Предмет і значення навчальної дисципліни «Логіка» 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Загальна характеристика пізнання, його рівні та форми. 

2. Логіка як наука: предмет, структура та зміст 

3. Значення вивчення логіки для юридичної діяльності. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
діалектичний процес, чуттєве пізнання, логічне пізнання, відчуття, сприйняття, 

уявлення, поняття, судження, умовивід, формальна і діалектична логіка. 

Рекомендована література до Теми 1: 

1. Андреев И.Д. Диалектическая логика. – М., 1985. 

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

3. Жеребкін В.Є. Логіка. – Харків–Київ, 1999. 

4. Ивин А.А. Логика. – М., 2001. 

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

6. История логики. Учеб. пособие / Берков В.Ф. – Минск, 2001. 

7. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика. - М., 2002. 

8. Курбатов В.И. Логика в вопросах и ответах. – Ростов-на-Дону, 1997. 

9. Смирнов Е.Д. Основы логической семиотики. – М., 1989. 

10. Солодухин С.А. Логика для юристов. - М., 1998. 

11. Хоменко І.В. Логіка для юристів. - К., 2001. 

 

ТЕМА 2. Поняття та операції з ними  

Семінарське заняття № 2 – 2 год. 

План 

1. Загальна характеристика поняття як форми мислення. 

2. Зміст та обсяг понять. Закон оберненого відношення між обсягом та 

змістом поняття. 

3. Види понять. 

4. Типи відношення між обсягами понять. 

5. Операції над змістом та обсягом понять. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: форма 

мислення, утворення понять, зміст поняття, обсяг поняття, відношення між 

поняттями, операції з поняттями, визначення як логічна операція, поділ і 

класифікація понять. 

Рекомендована література до Теми 2: 

1. Войшвилло Е.К. Понятие как форма мышления. - М., 1989. 

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

3. Жеребкін В.Є. Логіка. – Харків–Київ, 1999. 

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

5. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика. - М., 2002. 
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6. Конверський А.Є. Логіка. – К., 1999. 

7. Логика. – Изд. БГУ, Минск, 1974. 

8. Логіка: Практикум: Навч. посіб. / І.В.Хоменко. – К., 2002. 

9. Тофтул М.Г. Логіка. – К., 1999. 

10. Хоменко І.В. Логіка - юристам. К., 1997. 

 

ТЕМА 3. Судження як форма мислення  

Семінарське заняття № 3 – 2 год. 

План 

1. Судження як форма мислення. Види суджень. 

2. Класифікація простих атрибутивних суджень. 

3. Розподіленість термінів у простих атрибутивних судженнях. 

4. Співвідношення між судженнями. Логічний квадрат та його значення. 

5. Утворення складних суджень. Логічні та граматичні сполучники. 

6. Таблиці визначення істинності логічних сполучників. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
судження, прості та складні судження, атрибутивні, екзистенціальні та 

релятивні судження, категоричні судження, умовні судження, суб’єкт, предикат 

та зв’язка, квантор, терміни судження, розподіленість термінів, противність 

(контрарність), під противність (субконтрарність), суперечність 

(контрадикторність), підпорядкування (субординація), імплікація, кон’юнкція, 

диз’юнкція, еквіваленція, модальність. 

Рекомендована література до Теми 3: 

1. Жеребкін В.Є. Логіка. – Харків–Київ, 1999. 

2. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика. - М., 2002. 

3. Курбатов В.И. Логика в вопросах и ответах. – Ростов-на-Дону, 1997. 

4. Мельников О.И. Логические задачи. – Киев, Одесса, 1989. 

5. Тофтул М.Г. Логіка. – К., 1999. 

6. Хоменко І.В. Логіка для юристів. - К., 2001. 

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

 

ТЕМА 8. Умовиводи за аналогією в юридичній діяльності  

Семінарське заняття № 4 – 2 год. 

План 

1. Умовивід за аналогією: його структура та особливості. 

2. Види умовиводів за аналогією. 

3. Значення аналогії в правовій діяльності. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
умовивід, засновок, висновок, достовірні (демонстративні) та імовірні 

(недемонстративні) умовиводи, традукція, моделювання, модель, аналогія 

права, аналогія закону. 

Рекомендована література до Теми 8: 

1. Жеребкін В.Є. Логіка. – Харків–Київ, 1999. 
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2. Ивин А.А. Практическая логика. – М., 2002. 

3. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика. - М., 2002. 

4. Кнапп В., Герлах А. Логика в правовом сознании. – М., 1987. 

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

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

 

ТЕМА 9. Доведення та спростування як логічні основи теорії аргументації  

Семінарське заняття № 5 – 2 год. 

План 

1. Аргументація, її структура та суб‘єкти. 

2. Структура і види доведення. Логічні правила доведення. 

3. Спростування, його види, способи та правила. 

4. Порушення правил доведення та спростування. 

5. Коректні та некоректні засоби ведення суперечки. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
аргументація, теза, аргумент, демонстрація, доведення, пряме і непряме 

доведення, апагогічне та розділове доведення, спростування, дискусія, 

полеміка, диспут, дебати. 

Рекомендована література до Теми 9: 

1. Арцокер Л.Е. Тактика и этика судебного спора. – М.,1989. 

2. Гетманова А.Д. Логіка. – К., 1999. 

3. Дзюбенко О.Г., Присяжный Т.В. Культура дискуссий. – К., 1990. 

4. Поварин С.И. О теории и практике спора // Вопросы философии, №3, 

1990. 

5. Рузавин Г.И. Логика и аргументация. – М., 1997. 

6. Сергеич П. Искусство речи на суде. – Тула, 2000. 

7. Хоменко В.І. Логіка - юристам. К., 1997. Роз. 6. 

8. Кнапп В., Герлах А. Логика в правовом сознании. – М., 1987. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

здобувачів вищої освіти на практичних (семінарських) заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 

рівні сформовані необхідні практичні навички логічного мислення, вміння оперувати 

поняттями; всі навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному 

обсязі, що свідчить про глибоке розуміння логічних основ юридичної діяльності 

та вказує на сформованість основних вмінь користуватись логічними прийомами та 

операціями (аналіз, синтез, дедукція, індукція, традукція). Під час заняття 

продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні 

питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 

дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні сучасної логічної проблематики 

та свідчить про сформовану логічну культуру. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 

сформовані необхідні практичні навички та вміння: формулювати правильні судження, 

що визначені за кількістю, якістю, модальністю, встановлювати їх істинність чи 

хибність; оцінювати і аналізувати істинність або хибність, правильність або 

неправильність думки, що висловлюється; всі передбачені планом заняття навчальні 

завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття 

продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 

практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 

ґрунтується на глибокому знанні логічних основ юридичної діяльності та вказує на 

сформованість основних вмінь користуватись логічними прийомами та операціями. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 

вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та 

закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види 

завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 

носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 

більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 

помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Здобувач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, з 

труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що 

розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними 

вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 


