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1. Теми семінарських та практичних занять 

 

ТЕМА 1. Формальна і неформальна логіка. 

Основні етапи розвитку логіки. Мислення – предмет логіки 

Семінарське заняття – 2 год. 
 

План 

1. Логіка як наука про закони і форми правильного мислення (предмет, 

структура та зміст). 

2. Загальна характеристика пізнання. Рівні та форми пізнання. 

3. Виникнення логіки як науки та основні етапи її історичного розвитку. 

4. Значення вивчення логіки для юридичної діяльності. 

 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми: 

Знати: 

- основні форми пізнання; 

- значення логіки для розвитку  юридичної науки і практики; 

- основні етапи виникнення логіки; 

- видатних представників науки логіки; 

- теоретичне і практичне значення логіки для професійної діяльності 

юриста. 

Вміти: 

- відрізняти чуттєвий та раціональний рівні пізнання, форми 

абстрактного мислення. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  
свідомість, мислення, пізнавальне відношення до світу, чуттєве пізнання, 

логічне пізнання,  відчуття, сприйняття, уявлення, поняття, судження, умовивід, 

істинність і правильність, формальна і діалектична логіка, багатозначна логіка, 

логічний інтелект.    

Рекомендована література до теми 1: [1, 5, 7, 10, 11]. 

 

 

ТЕМА 2. Поняття: види понять та операції з ними 

Семінарське заняття – 2 год. 
 

План 

1. Загальна характеристика поняття як форми мислення. Види понять. 

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

змістом поняття. 

3. Типи відношення між обсягами понять. 

4. Операції над змістом та обсягом понять. 

 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми: 

Знати: 
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- суттєві і несуттєві ознаки понять; 

- логічні прийоми утворення понять; 

- закон оберненого відношення між обсягом і змістом поняття; 

- сумісні і несумісні поняття; 

- правила визначення та поділу понять. 

Вміти: 

- користуватись логічними прийомами утворення понять; 

- виконувати логічні операції з поняттями; 

- аналізувати юридичну термінологію. 

 

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: [2, 3, 6, 8, 9]. 

 

 

ТЕМА 3. Судження як форма мислення.  

Основні види суджень та  відношення між ними 

 Семінарське заняття – 2 год. 
 

План 

1. Судження як форма мислення. Види суджень. 

2. Характеристика простих атрибутивних суджень: поняття, класифікація, 

розподіленість термінів у простих атрибутивних судженнях. 

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

4. Складні судження: поняття, види, утворення складних суджень. 

5. Метод таблиць істинності.  

 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми: 

Знати: 

- структуру та типологію суджень; 

- відношення між судженнями; 

- логічну структуру складних суджень і її значення для розуміння норм 

права; 

- типологію запитань та відповідей та їх роль у судовому пізнанні. 

Вміти: 

- встановлювати логічну структуру судження, їх модальність; 

- встановлювати істинність або хибність суджень на підставі знання про 

істинність (чи хибність) інших суджень. 

 

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 
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(контрарність), підпротивність (субконтрарність), суперечність 

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

диз’юнкція, еквіваленція, модальність. 

Рекомендована література до теми 3: [4, 5, 7, 9, 10]. 

 

 

ТЕМА 4. Умовиводи. Їх види та логічна структура 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

1. Загальна характеристика умовиводу як форми мислення. 

2. Види умовиводів. 

3. Побудова безпосередніх умовиводів шляхом зміни структури 

судження: 

- перетворення; 

- обернення; 

- протиставлення предикату. 

 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми: 

Знати: 

- співвідношення формальної та символічної логіки; 

- алфавіт логіки висловлювань; 

- поняття логічного закону, логічного протиріччя, висловлювання, що 

виконується; 

- логічні сполучники та їхнє табличне визначення; 

- сучасну наукову проблематику символічної (математичної) логіки. 

Вміти: 

- встановлювати логічне значення висловлювання (значення 

істинності); 

- перевіряти логічне значення складного висловлювання за допомогою 

таблиць істинності; 

- проводити логічний аналіз складного висловлювання у правових 

документах; 

- виводити раціональні висновки з наявної інформації відповідно до 

правил та законів логіки. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  

умовивід, міркування, дедукція, індукція, аналогія, ймовірність, силогізм, 

логічні помилки, висловлювання, міркування, дескриптивні висловлювання, 

пропозиційні змінні, логічні сполучники, кон’юнкція, диз’юнкція, імплікація, 

еквіваленція, таблиці істинності. 

Рекомендована література до теми 4: [3, 6, 7, 8, 11]. 
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ТЕМА 5. Закони логіки 

Семінарське заняття – 2 год. 
 

План 

1. Закони розвитку об’єктивного світу і закони мислення. Загальна 

характеристика основних законів логіки. 

2. Закон тотожності та його об’єктивна основа.  

3. Закон суперечності (несуперечності). Типи суперечностей.  

4. Закон виключеного третього. 

5. Закон достатньої підстави. 

 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми: 

Знати: 

- поняття логічного закону, логічного принципу; 

- характеристику законів логіки; 

- особливості законів логіки як умов правильного мислення;  

- про необхідність використання принципів і законів логіки у власній 

професійній діяльності; 

- співвідношення формальної та діалектичної логіки. 

 

Вміти: 

- аналізувати власні умовиводи згідно із принципами і законами логіки. 

- логічно грамотно будувати власні міркування та вміти знаходити 

помилки у міркуваннях співрозмовників; 

- визначати види умовиводів, які порушують закони логіки; 

- проводити логічний аналіз складного висловлювання у правових 

документах згідно із законами логіки; 

- виводити раціональні висновки з наявної інформації відповідно до 

правил та законів. 

- застосовувати у практичній діяльності загальні правила, принципи, 

закони логіки. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  
зв'язок, закон, принцип, об’єктивність, тотожність, суперечність, підстава, 

істинність, аксіома, закони мислення, закон науки.   

Рекомендована література до теми 5: [1, 3,  5, 7, 9, 10]. 

 
6. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 6. Логічні основи теорії аргументації 

Практичне  заняття – 2 год. 

План 

1. Аргументація і процес формування переконань.  
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2. Поняття доведення. Структура доведення: тезис, аргументи, демонстрація. 

Види доведення. 

3. Поняття спростування. Способи спростування. 

4. Поняття гіпотези і її структура. Види гіпотез. 

 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми: 

Знати: 

- загальну характеристику аргументації як засобу переконання; 

- поняття доведення; 

- види доведень; 

- поняття спростування; 

- зв’язок доведення та спростування. 

Вміти: 

- використовувати різні види доведень та спростувань в процесі 

аргументації. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  
аргументація, переконання, пропонент, опонент, аудиторія, теза, аргумент, 

демонстрація, доведення, пряме і непряме доведення, апагогічне та розділове 

доведення, антитеза, спростування, гіпотеза, дискусія, полеміка, диспут, дебати, 

версія. 

Рекомендована література до теми 6: [1, 2, 5, 7, 8, 11]. 

 

 ТЕМА 7.  Суперечка, її види та форми 

Практичне заняття – 2 год. 
План 

1. Суперечка у логіці. Види суперечки. Дискусія, полеміка, диспут, дебати. 

2. Дискусія як метод обговорення шляхів розв’язання спірних питань. Правила 

ведення дискусії. Мистецтво полеміки.  

3. Коректні та некоректні засоби ведення суперечки. Психологічні і тактичні 

прийоми маніпулювання в суперечках. 

4. Паралогізми та софізми, логічні парадокси. 

 

 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми: 

Знати: 

- особливості суперечки у логіці, види суперечки; 

- стратегію і тактику  участі у суперечці; 

- форми суперечки – дискусія, полеміка, диспут, дебати;  

- типові помилки, які виникають при порушенні загальних правил 

ведення суперечки; 

- сутність відомих софізмів та логічних парадоксів,  

 

Вміти: 
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- використовувати правила ведення суперечки у професійній 

діяльності; 

- виявляти логічні помилки, які трапляються в процесі суперечки; 

- розрізняти  коректні та некоректні засоби ведення суперечки; 

- протидіяти психологічним і тактичним прийомам маніпулювання в 

суперечках; 

- професійно організувати дискусію на юридичну тему.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  

суперечка, еристика, дискусія, полеміка, диспут, дебати, паралогізм, софізм, 

логічний парадокс. 

Рекомендована література до теми 7: [3, 4, 9, 10, 11]. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів на семінарських та практичних заняттях 

 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. 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 запропонованої теми 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; 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 
переважно ґрунтується на знанні запропонованої теми. 

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 

Курсант, студент, слухач 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 

 

 


