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1. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

  

Самостійна робота у формі практичного завдання має бути оформлена 

на аркушах паперу формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word; 

шрифт – TimesNewRoman; розмір – 14; 1,5 міжрядковий інтервал; абз. 

відступ – 10 мм; поля: ліве  – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм. 

Список використаних джерел (для завдань, де передбачається 

надання розгорнутої відповіді), який  оформлюється у кінці роботи, 

повинен містити не менше 5 джерел. У тексті роботи необхідно наводити 

посилання на джерела у форматі: [2, c. 56], де «2» – це порядковий номер 

джерела у списку використаних джерел, а «с. 56» номер сторінки з якої 

отримано інформацію на яку робиться посилання. Якщо посилання дається 

на інтернет-ресурс – у квадратних дужках зазначається лише порядковий 

номер джерела у списку використаних джерел, наприклад, [3]. 

Максимальна кількість балів за самостійну роботу – 15 балів. 

Виконана самостійна робота повинна бути здана на перевірку 

викладачеві у роздрукованому вигляді у строк до 30.11.2016 року. 

 

ТЕМА 1. Формальна і неформальна логіка. Основні етапи 

розвитку логіки. Мислення – предмет логіки 

 

Питання для самостійного вивчення 

1. Логіка формальна і діалектична. Багатозначна логіка. 

2. Логіка Аристотеля.  

 

Практичне завдання 

1. Дати розгорнуту відповідь на тему «Пізнання: його рівні та форми». 

Скласти схему «Взаємозв’язок чуттєвого та раціонального рівнів та форм 

пізнання». 

2. Дати розгорнуту відповідь на тему «Історичні етапи та причини 

виникнення логіки». Скласти схему «Взаємозв’язок історичних етапів 

розвитку логічного знання». 

3. Дати розгорнуту відповідь на тему «Людське мислення як засіб 

пізнання». Скласти схему «Взаємозв’язок об’єкта та суб’єкта пізнання». 

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

 

ТЕМА 2. Поняття: види понять і операції з ними 

 

Питання для самостійного вивчення 

1. Основні логічні прийоми формування понять: порівняння, аналіз і синтез, 

абстрагування, узагальнення, об’єктивні основи логічних прийомів 

утворення понять. 

2. Операції над класами: 

- додавання (складання); 



- віднімання; 

- множення. 

 

Практичне завдання 

1. Наведіть 5 прикладів дії закону оберненого відношення між обсягом та 

змістом поняття. Для відображення використовуйте колові схеми Ейлера. 

2. Наведіть 5 прикладів понять, які знаходяться у відношенні 

підпорядкування. Для відображення використовуйте колові схеми Ейлера. 

3. Наведіть 5 прикладів понять, які знаходяться у відношенні тотожності. 

Для відображення використовуйте колові схеми Ейлера. 

4. Наведіть 5 прикладів понять, які знаходяться у відношенні перехрещення. 

Для відображення використовуйте колові схеми Ейлера. 

5. Наведіть 5 прикладів понять, які знаходяться у відношенні супідрядності. 

Для відображення використовуйте колові схеми Ейлера. 

6. Наведіть 5 прикладів понять, які знаходяться у відношенні протилежності 

(контрарності). Для відображення використовуйте колові схеми Ейлера. 

7. Наведіть 5 прикладів понять, які знаходяться у відношенні суперечності 

(контрадикторності). Для відображення використовуйте колові схеми Ейлера. 

Рекомендована література до теми 2: [2, 3, 6, 8, 9]. 

 

ТЕМА 3. Судження як форма мислення. Основні види суджень та  

відношення між ними 

 

Питання для самостійного вивчення 

1. Складні судження. Утворення складних суджень з простих за допомогою 

логічних зв’язків: кон’юнкції, диз’юнкції (строгої, нестрогої), імплікації, 

еквіваленції та заперечення  

2. Модальні судження. 

 

Практичне завдання 

1. Наведіть  по 5 прикладів кон’юнктивних, диз'юнктивних та 

імплікативних суджень. Запишіть кожен наведений Вами приклад за 

допомогою символів. 

2. Наведіть  по 5 прикладів диз'юнктивних, імплікативних та еквівалентних 

суджень. Запишіть кожен наведений Вами приклад за допомогою символів. 

3. Наведіть  по 5 прикладів кон’юнктивних, імплікативних та еквівалентних 

суджень. Запишіть кожен наведений Вами приклад за допомогою символів. 

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

 

 

ТЕМА 4. Умовиводи. Їх види та логічна структура 

 

Питання для самостійного вивчення 

1. Дедуктивні умовиводи. Загальна характеристика дедуктивних 

умовиводів. 



2. Умовиводи за логічним квадратом. 

 

Практичне завдання 

1. Наведіть  по 5 прикладів безпосереднього умовиводу за допомогою 

логічних операцій перетворення, обернення та протиставлення предикату. 

Запишіть кожен наведений Вами приклад схематично. 

Рекомендована література до теми 4: [3, 6, 7, 8, 10]. 
 

ТЕМА 5. Закони логіки 

 

Питання для самостійного вивчення 

1. Основні риси правильного мислення: визначеність, послідовність, 

несуперечність та доказовість.  

2. Значення основних законів логіки для правильного мислення, зокрема в  

галузях юриспруденції. 

 

Практичне завдання 

1. Наведіть приклади порушень основних законів логіки. 

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

 

ТЕМА 6. Логічні основи теорії аргументації 

 

Питання для самостійного вивчення 

1. Правило демонстрації. Використання дедукції, індукції та аналогії у 

процесі аргументації. 

2. Доведення і спростування гіпотези. 

 

Практичне завдання 

1. Наведіть по 5 прикладів помилок, прийомів і хитрощів в аргументації. 

2. Дайте розгорнуту відповідь на тему «Позалогічні засоби впливу у 

суперечці (психологічні та риторичні, прийоми НЛП тощо) – теоретичний 

та практичний аспект. 

3. Складіть схему «Взаємозв’язок структурних елементів доведення». 

4. Складіть схему «Взаємозв’язок опонента, пропонента та аудиторії, як 

учасників суперечки». 

Рекомендована література до теми 9: [6, 7, 8, 10, 11]. 

 

 

 ТЕМА 7.  Суперечка, її види та форми 

 

Питання для самостійного вивчення 

1. Правила ведення дискусії. Мистецтво полеміки. Шляхи досягнення 

консенсусу. 

2. Поняття про логічні парадокси. Правові парадокси. 



 

Практичне завдання 

1. Надайте приклади софізмів та прийомів відволікання від мети суперечки. 

2. Наведіть перелік заходів проти хитрощів у суперечці. 

Рекомендована література до теми 7: [3, 4, 9, 10, 11]. 

 

 

2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Максимальна кількість балів за індивідуальну роботу – 15 балів. 

Виконана індивідуальна робота повинна бути здана на перевірку 

викладачеві у роздрукованому вигляді у строк до 30.11.2016 року. 

 

ТЕМА 1. Формальна і неформальна логіка. Основні етапи 

розвитку логіки. Мислення – предмет логіки 

 

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

основні етапи в історичному розвитку логіки. 

2. Складіть хронологічну таблицю «Розвиток логіки в Україні». 

 

ТЕМА 2. Поняття та операції з ними 

 

1. На підставі аналізу різних підручників складіть якомога повну 

класифікацію понять, наведіть приклади кожного з видів. 

 

ТЕМА 3. 

Судження як форма мислення. Основні види суджень та  відношення 

між ними 

 

1. На підставі аналізу різних підручників складіть якомога повну 

класифікацію суджень, наведіть приклади кожного з видів. 

 

ТЕМА 4. Умовиводи. Їх види та логічна структура 

 

1. На підставі аналізу різних підручників складіть якомога повну 

класифікацію умовиводів, наведіть приклади кожного з видів. 

 

 

 

ТЕМА 5. Закони логіки 

 

1. Наведіть приклади використання знань основних законів логіки в сфері 

юриспруденції. 

 

ТЕМА 6. Логічні основи теорії аргументації 



 

1. Викладіть своє бачення правил коректного використання  аргументації 

при проведенні дискусій у навчальному процесі. 

 

ТЕМА 7.  Суперечка, її види та форми 

 

1. Наведіть приклади використання прийому відволікання від тези при 

проведенні суперечки. 

 

Самостійна та індивідуальна робота оцінюється від «10» до «15» 

Максимальна оцінка за видом роботи: 

 

 Складання есе, написання реферату – 15 балів. 

 Пошуково-дослідницька робота – 15 балів. 

 Висловлення власної думки з питання, порівняльний аналіз – 15 

балів. 

 Підготовка електронної бібліотеки – 10 балів. 

 Укладання словника ключових понять теми із власними 

визначеннями і коментарями –10 балів. 

 Укладання короткого довідникащодо основних етапів розвитку 

логіки – 15 балів. 

 Підготовка опорної схеми до теми  – 10 балів. 

 Підготовка презентації до теми  – 15 балів. 

 Вирішення комплекту логічних задач – 10 балів. 

 Підготовка виступу на наукову конференцію – 15 балів. 

 Участь у роботі наукового гуртка – 10 балів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б
А

Л
И

 

 

 

ПОЯСНЕННЯ 

 

 

15 Завдання виконано у повному обсязі із використанням значної 

джерельної бази. Висловлення власної думки стосовно 

досліджуваних питань ґрунтується на глибокому знанні 

теоретичного матеріалу з «Логіки», практики застосування 

філософських і наукових знань. Робота має виражений 

самостійний, творчий характер. 

14 Завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. 

Під час виконання завдання продемонстрована ініціативність. 

Висловлення власної думки стосовно досліджуваних питань 

переважно ґрунтується на знанні теоретичного матеріалу з 

«Логіки», а також на умінні розв’язувати логічні задачі.   

13 Недоліки у роботі не носять істотного характеру; робота свідчить, 

що практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 

теоретичний матеріал опрацьовано недостатньо. 

12 Виконана робота має поверховий характер і потребує подальшого 

доопрацювання; завдання виконане не у повному об’ємі і з 

помилками. 

11 Робота свідчить, що студент недостатньо володіє відповідними 

вміннями і навичками, необхідними для застосування 

філософсько-правових знань. Виконана робота має поверховий 

характер і потребує подальшого доопрацювання; завдання 

виконане частково і з помилками. 

10 Недостатня робота  із джерельною базою. Робота свідчить, що 

студент майже не володіє відповідними вміннями і навичками, 

необхідними для вирішення завдань. Виконана робота має 

поверховий характер і потребує суттєвого доопрацювання; 

завдання виконане частково і з грубими помилками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


