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1. Опис навчальної дисципліни 

 

 
Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

 

 
Кількість кредитів 

– 3 

Галузь знань 

26 «Цивільна 

безпека» 

 
Рік підготовки: 

Спеціальність 

262 «Правоохоронна 

діяльність» 

 

1-й 
 

1-й 

Модулів – 1  

 

 

 

 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

Семестр 

Змістових модулів 
– 1 

1-й 
1-й 

 Лекції 

Загальна кількість 

годин – 90 

14 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

 16 год. 6 год. 

 

Самостійна робота 

60 год. 80 год. 

Вид контролю: Залік 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є оволодіння знаннями, вміннями та 

практичними навичками щодо законів правильного мислення, операцій та логічних 

прийомів щодо отримання вивідного знання та його критичної перевірки. 

Завдання навчальної дисципліни - розкрити сутність методів формалізації 

думки й навчити користуватися законами та правилами логіки в процесі 

практичного міркування. 

Перелік компетентностей, формування яких забезпечує вивчення 

навчальної дисципліни (з ОПП). 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК5. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
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ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК4. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування 

набутих знань та навичок у професійній діяльності. 

СК5. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та 

узагальнювати правову інформацію з різних джерел 

СК6. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати 

аргументовані висновки та рекомендації 

СК10. Здатність визначати належні та придатні для юридичного аналізу факти. 

Програмні результати навчання за спеціальністю: 

ПРН3. Збирати необхідну інформацію з різних джерел, аналізувати і оцінювати її. 

ПРН4. Формулювати і перевіряти гіпотези, аргументувати висновки. 

ПРН7. Здійснювати координацію діяльності суб’єктів забезпечення публічної 

безпеки і порядку, а також комунікацію з фізичними та юридичними особами з 

метою своєчасного реагування на кримінальні злочини, адміністративні 

правопорушення та події. 

ПРН8. Здійснювати пошук інформації у доступних джерелах для повного та 

всебічного встановлення необхідних обставин 

ПРН14. Здійснювати пошук та аналіз новітньої інформації у сфері правоохоронної 

діяльності, мати навички саморозвитку та самоосвіти протягом життя, підвищення 

професійної майстерності, вивчення та використання передового досвіду у сфері 

правоохоронної діяльності. 

ПРН15. Працювати автономно та в команді виконуючи посадові обов’язки та під 

час розв’язання складних спеціалізованих задач правоохоронної діяльності. 

Міждисциплінарні зв’язки: Філософія, Юридична логіка. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Предмет логіки та її значення в підготовки правознавців. 

Поняття як форма мислення. 

Мисленні форми пізнання довкілля. Чуттєве пізнання та абстрактне 

мислення. Форми чуттєвого пізнання. Особливості абстрактного мислення, його 

теоретична і практична значущість. 

Місце логіки серед систем наук про мислення. Єдність та різноманітність 

логічних вчень. 

Логіка як наука про критерії та регулятиви правильного мислення. 

Сутність методу формалізації, та межі його застосування. Поняття про 

формалізацію мислення. Рівні формалізації мислення. Умови застосування 

формалізації мисленнєвих категорій. Основні принципи побудови формалізованих 

міркувань. 

Можливість застосування формально-логічних методів у судово-слідчій 

практиці (щодо аналізу наявної інформації, побудови версій, їхньої оцінки та 

перевірки, обґрунтування тощо). 

Логіка та мова. Комунікативна й інформативна функції природної мови. 

Співвідношення між логіко-мовленнєвою та логіко-мисленнєвою структурами. 

Поняття про природні та штучні мови, логічні та металогічні мови. 
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Загальні риси логічної структури правничої мови. 

Мова і право. Право як система норм. Логічний висновок та правнича 
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практика. Логічні аспекти правотворчої та правоохоронної діяльності. Значення 

логіки у підвищенні практичної ефективності правоохоронної діяльності. 

Тема 2. Судження. (Логіка висловлювань). 

Загальна характеристика судження як форми мислення. Критерії істинності 

та хибності судження. Судження та речення. Роль судження у правовій та 

нормотворчій діяльності. 

Структура простого елементарного вислову (судження). Терміни (суб'єкт, 

предикат, логічна зв'язка — стверджувальна й заперечна). Квантитативна 

характеристика суджень. 

Прості судження та їхні види. Підстави поділу суджень на прості та складні. 

Класифікація простих суджень за якісними і кількісними характеристиками. 

Розподіленість термінів у простих категоричних судженнях (за круговими 

схемами). 

Істиннісні відношення між простими судженнями. Відношення противності 

(протилежності, контрарності); підпротивності (субконтрарності); 

суперечності (контрадикторні), підпорядкованості. "Логічний квадрат" і правила 

співвідносності матеріально порівнюваних висловлювань. 

Складне судження. Основні види логічних зв'язків в межах складних 

суджень. з'єднувальний зв'язок (кон'юнкція) як вимога одночасної істинності 

суджень. Розділовий зв'язок (диз'юнкція). Невиключаюча диз'юнкція як 

з'єднувально-розділовий зв'язок; умови її істинності. Виключаюча диз'юнкція та 

умови її істинності. Умовний зв'язок (імплікація) як відбиття зв'язку між 

достатньою та необхідною умовою. Структура імплікативного судження. 

Еквіваленція як різновид двобічного (симетричного) умовного зв'язку. 

Принципи формалізації складних суджень. 

Тема 3. Умовивід. (Дедуктивні умовиводи). 

Умовивід як форма мислення. Поняття про логічну виводимість та логічний 

висновок. Демонстративні та недемонстративні умовиводи: відмітні риси та логічні  

характеристики. 

Дедуктивні умовиводи. Напрямок дедуктивного міркування. Істинність 

засновків та формальна правильність як підґрунтя істинності дедуктивних 

умовиводів. Формалізація дедуктивних умовиводів. 

Дедуктивні умовиводи основані на суб'єктно предикатній структурі суджень. 

Безпосередні умовиводи з категоричних суджень: перетворення, обернення, 

протиставлення предикату, умовиводи за "логічним квадратом". 

Простий категоричний силогізм. Структура простого категоричного 

силогізму; його фігури та модуси. Правильні модуси простого категоричного 

силогізму. Принципи виведення демонстративного висновку з двох простих 

суджень через певні фігури силогізму. Загальні (щодо термінів та засновків) та 

спеціальні (щодо фігур) правила простого категоричного силогізму. Особливості 

силогізмів з виділяючими судженнями. 

Умовиводи із релятивних суджень. Відношення симетричні, рефлексивні, 

транзитивні. 

Дедуктивні умовиводи із складних суджень. Умовиводи із умовних суджень. 

Суто умовний умовивід. Умовно-категоричний умовивід його структура та модуси: 



6 
 

стверджувальний (modus ponens) та заперечний (modus); аксіома умовно 

категоричного силогізму (неправильні модуси). Розділовий умовивід. Суто 

розділовий умовивід. Розділово-категоричний умовивід його структура та модуси: 

стверджувально-заперечний (modus ponendo tollens) та заперечно- 

стверджувальний (modus tollendo ponens). Умови вірогідності розділово- 

категоричного умовиводу. Умовно розділовий умовивід: конструктивна і 

деструктивна дилеми (неправильні модуси). 

Скорочений силогізм (ентимема); відновлення силогізму з ентимеми.. 

Складні силогізми (полісилогізми); складноскорочені силогізми (сорит, 

епіхейрема). 

Тема 4. Імовірнісні умовиводи. 

Сутність імовірнісного знання та його значення у пізнавальній практиці. 

Індукція як пізнавальний метод і форма імовірнісного умовиводу. 

Особливості (напрямок міркування) та структура індуктивного виведення. 

Узагальнюючий висновок як наслідок індуктивного умовиводу. Причини 

проблематичності індуктивних умовиводів та їхня подальша доля у пізнавальному 

процесі. 

Форми індукції. Повна і неповна індукція. Види неповної індукції за 

способами обґрунтування: популярна (через простий перелік фактів) індукція, 

індукція через відбір та аналіз фактів. 

Наукова індукція. Принцип причинності як підґрунтя наукової індукції (його 

ознаки). Методи наукової індукції (метод єдиної схожості, єдиної відмінності, 

об'єднаний метод схожості та відмінності, супровідних змін, остачі), їхня сутність 

та застосування у судово-слідчій практиці. 

Аналогія як форма імовірнісного умовиводу. Сутність аналогії (порівняння) . 

Структура умовиводів за аналогією. Обґрунтованість висновків за аналогією. Види 

аналогії (строга — нестрога; аналогія предметів — аналогія відношень). Роль 

аналогії в науці, правничій (правоохоронній) діяльності. 

Тема 5. Логічні основи аргументації. 

Поняття аргументації. Мета аргументації. Переконання і доведення. Віра і 

переконання. Суб'єкти процесу аргументації (пропонент, опонент, аудиторія). 

Доведення, логічний сенс операції доведення. Особливості доведення у 

судово-слідчій діяльності. Структура доведення: теза аргументи, демонстрація. 

Головні форми доведення. Пряме доведення. Способи виявлення 

демонстративності безпосереднього випливання тези із наявних аргументів. 

Дедукція, індукція та аналогія в процесі доведення 

Непряме доведення — апагогічне ("від противного") та розділове (методом 

виключення); їхнє застосування при обґрунтуванні слідчих версій. 

Співвідношення теоретичних та емпіричних методів у процесі аргументації 

щодо розслідування та провадження кримінальних справ. Загальна характеристика 

багатоступінчастого комбінованого доведення. 

Спростування та його роль у процесі аргументації. Спростування в логіці та 

правничій діяльності: спільне та відмітне. Пряма та непряма критика тези. Критика 

аргументів, виявлення хиб у демонстрації. Спростування у правозастосовній 

діяльності; протест у юриспруденції. 
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Правила і помилки в аргументації. Правила та помилки щодо тези: 

визначеність тези, незмінність тези (повна і часткова підміна тези, "логічна 

диверсія"). Правила і помилки щодо аргументів: істинність і доказовість аргументів  

("основна помилка", "випередження підстави"); автономне обґрунтування 

аргументів ("коло в доведенні"); несуперечність аргументів; 

Достатність аргументів (недостатність доведення, "надмірне доведення", 

"самовбивчий доказ"). 

Логічні аргументи та аргументи другого виду: аргумент до особи, до 

авторитету, до публіки, до пихи, до сили, до співчуття, до незнання. 

Логічні правила й помилки щодо демонстрації, демонстрація та правила 

умовиводів. 

Парадокси та софізми. Логічні методи виявлення помилок в аргументації; 

причини виникнення та шляхи подолання парадоксальності в аргументації. 

 

Тема 6. Гіпотеза (версія). 

Гіпотеза і версія. Логічні характеристики гіпотетичних суджень. Припущення 

як основа гіпотези. 

Визначальні риси гіпотези: роль у пізнанні, припущення як наслідок 

побудови гіпотези, обґрунтованість припущення. 

Види гіпотез, види гіпотез залежно від об'єкта дослідження: загальна та 

окрема гіпотези; особливості робочої гіпотези. Види гіпотез за функціями: описова 

та пояснююча гіпотези. Версія як варіант гіпотетичного припущення; її значення у 

судово-слідчій практиці. 

Побудова гіпотези (версії). Аналіз фактів. Синтез фактів. Висунення 

припущення. Роль індуктивних методів установлення причинно-наслідкових 

зв'язків. Застосування методів наукової індукції (схожості, відмінності, 

супровідних змін, остачі) для встановлення причинно-наслідкових зв'язків та 

висунення припущення. 

Перевірка (верифікація та фальсифікація) гіпотези. Верифікація гіпотези 

(версії) як форма логічної аргументації. Особливості перевірки наукових гіпотез та 

судово-слідчих версій. Дедуктивне виведення наслідків; 

Зіставлення наслідків з фактами (спростування чи підтвердження версії). 

Способи доведення гіпотези. Безпосереднє виявлення шуканих фактів. 

Логічне доведення гіпотези (версії): непряме (розділове) доведення (умови 

вірогідності висновку); пряме обґрунтування гіпотези. 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьог 

о 

у тому числі 

л c с.р. л c с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1 

Тема 1. Предмет логіки 16 4 4 16 2 4 20 
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та її значення в 

підготовці правознавців. 

Поняття як форма 
мислення. 

       

Тема 2. Судження. 
(Логіка висловлювань). 

8 2 2 8 0 0 10 

Тема 3. Умовивід. 

(Дедуктивні 
умовиводи). 

8 2 2 8 0 0 10 

Тема 4. Імовірнісні 
умовиводи. 

8 2 2 8 0 0 10 

Тема 5. Логічні основи 
аргументації. 

8 2 2 10 2 2 20 

Тема 6. Гіпотеза 
(версія). 

12 2 4 10 0 0 10 

Усього годин 90 14 16 60 4 6 80 

 

 

5. Теми семінарських занять для денної форми 

 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Тема 1. Предмет логіки та її значення в підготовці 
правознавців. Поняття як форма мислення 

4 

2 Тема 2. Судження. (Логіка висловлювань). 2 

3 Тема 3. Умовивід. (Дедуктивні умовиводи). 2 

4 Тема 4. Імовірнісні умовиводи. 2 

5 Тема 5. Логічні основи аргументації. 2 

6 Тема 6. Гіпотеза (версія). 4 
 Разом 16 

 

Теми семінарських занять для заочної форми 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Предмет логіки та її значення в підготовці 
правознавців. Поняття як форма мислення 

4 

2 Тема 5. Логічні основи аргументації. 2 

 Разом 6 

6. Самостійна робота для денної форми 

 

№ Назва теми Кількість 
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з/п  годин 

1 Тема 1. Предмет логіки та її значення в підготовці 
правознавців. Поняття як форма мислення 

16 

2 Тема 2. Судження. (Логіка висловлювань). 8 

3 Тема 3. Умовивід. (Дедуктивні умовиводи). 8 

4 Тема 4. Імовірнісні умовиводи. 8 

5 Тема 5. Логічні основи аргументації. 10 

6 Тема 6. Гіпотеза (версія). 10 
 Разом 60 

 

Самостійна робота для заочної форми 

 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Тема 1. Предмет логіки та її значення в підготовці 
правознавців. Поняття як форма мислення 

20 

2 Тема 2. Судження. (Логіка висловлювань). 10 

3 Тема 3. Умовивід. (Дедуктивні умовиводи). 10 

4 Тема 4. Імовірнісні умовиводи. 10 

5 Тема 5. Логічні основи аргументації. 20 

6 Тема 6. Гіпотеза (версія). 10 
 Разом 80 

 

7. Індивідуальні завдання 

З метою поглиблення знань із дисципліни, прищеплення навичок 

самостійної роботи з літературою пропонується виконання індивідуальних 

творчих завдань у вигляді написання наукових рефератів за визначеною 

тематикою. Реферати виконуються на основі самостійного вивчення 

рекомендованої літератури і законодавства, перелік яких не обмежує ініціативи 

курсанта та студента, і його можливостей у використанні більш широкого кола 

наукових досліджень. До літератури відносяться: першоджерела; підручники і 

навчальні посібники; наукові дослідження (монографії, наукові статті та ін.) З 

проблем, досліджених у наукових рефератах, курсанти можуть підготувати і 

виголосити доповіді під час проведення семінарських занять або засідань 

наукового студентського гуртка. 

Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання також передбачено 

виконання домашньої контрольної роботи за визначеною тематикою. 
 

8. Методи навчання 

Вибір методів навчання зумовлений характером пізнавальної діяльності 

курсантів та особливостями навчального процесу у вищій школі. Зокрема, для 

досягнення мети навчальної дисципліни, формування комплексу відповідних 

знань та вмінь застосовуються пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, 

проблемно-пошуковий та дослідницький методи. 
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9. Оцінювання результатів освітньої діяльності 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 балів з кожної навчальної 

дисципліни, які перераховуються в національну шкалу та шкалу оцінювання ЄКТС. 

Встановлюються: максимальні суми балів за виконання завдань у рамках 

аудиторної, самостійної роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів; 40 

балів - за виконання завдань, винесених на підсумковий контроль. 

 
ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль Підсумковий контроль 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 

≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤ 100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль Підсумковий контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 
≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤ 100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤100 

 

Здобувач вищої освіти, як додатковий здобуток за наукову роботу в межах 

навчальної дисципліни може отримати до 10 балів, при цьому загальна сума 

накопичувальних балів не повинна перевищувати 100. 

Оцінювання компетентностей здобувача вищої освіти з навчальної 

дисципліни та виставлення підсумкової кількості балів за аудиторну роботу 

здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне навчальне 

заняття та виставлення балів від 3 до 5. Підсумкова кількість балів визначається, як 

сума всіх отриманих під час проведення навчальних занять балів розділена на 

кількість семінарських/практичних занять, передбачених тематичним планом у 

семестрі та помножена на коефіцієнт відповідності максимально можливого балу: 

ПК = 
∑ПК 

× КВ,    
КЗ 

де: 

ПК – підсумкова кількість балів за аудиторну роботу; 

∑пк – сума всіх отриманих балів за семінарські/практичні заняття; 

КЗ – кількість семінарських/практичних занять, передбачених тематичним 

планом за семестр; 
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КВ – коефіцієнт відповідності максимально можливого балу (6 – для денної 

форми навчання; 4 – для заочної форми навчання). 

Здобувач вищої освіти може отримати «5» балів за умови, що він дуже добре 

орієнтується в матеріалі, приймав активну участь у занятті та надав повну відповідь 

на питання семінарського заняття, або на додаткове питання науково-педагогічного 

працівника, навів приклади, висловив та аргументував власну точку зору, або 

суттєво доповнював більше трьох разів відповіді колег, не допустивши помилок. 

Також у «5» балів може бути оцінено виступ з доповіддю або рефератом, які було 

підготовлено з використанням декількох джерел інформації, а під час виступу тему 

розкрито повно. 

Здобувач вищої освіти може отримати «4» бали за умови, що він достатньо 

добре орієнтується в матеріалі, приймає активну участь у занятті, доповнюючи 

колег, знає основні визначення та факти з теми семінарського заняття, надав 

правильну, але не зовсім повну відповідь, висловлює власну думку, але не може 

змістовно її аргументувати, йому складно навести приклади. Також у «4» балів 

може бути оцінено виступ здобувача з доповіддю або рефератом, які було 

підготовлено з використанням одного джерела інформації, а під час виступу тему 

розкрито не повно. 

Здобувач вищої освіти може отримати «3» бали за умови, якщо не приймає 

активної участі в семінарському занятті та не висловлює цікавості до матеріалу,  

йому складно дати визначення понять, відповідає фрагментарно та спутано, 

допускає помилки, не орієнтується у темі, власної думки не має, або висловлюючи 

її відмовляється аргументувати. Також у «3» балів може бути оцінено виступ 

здобувача з доповіддю або рефератом, які містять мізерний обсяг інформації, або 

застарілі данні. 

Під час навчальних занять на денній формі навчання науково-педагогічний 

працівник може поставити оцінку «2» (незадовільно). Незадовільна оцінка «2» 

ставиться за умови незнання здобувачем вищої освіти значної частини навчального 

матеріалу за змістом відповідної теми навчальної дисципліни, що міститься в 

основних рекомендованих нормативних та базових джерелах, допустив істотні 

помилки у відповідях на поставлені питання, виявив невміння застосовувати 

теоретичні положення під час розв’язання практичних задач, відмовився від 

відповіді та/або не вирішив практичне завдання. Незадовільна оцінка «2» потребує 

перескладання та в загальну суму накопичення балів не враховується. 

Підсумкова кількість балів за самостійну роботу з навчальної дисципліни 

визначається науково-педагогічним працівником, як сума отриманих здобувачем 

вищої освіти балів за всі види виконаних завдань, які передбачені відповідними 

методичними матеріалами із зазначенням балів за виконання кожної самостійної 

роботи відповідно до тематичного плану. 

Модульна контрольна робота є обов’язковою для здобувачів вищої освіти 

денної форми навчання. Кожна кафедра самостійно визначає і розробляє форму 

проведення модульної контрольної роботи, структуру завдань, систему та критерії 

оцінювання результатів їх виконання. До модульної контрольної роботи 

допускаються всі здобувачі вищої освіти. 

Умови допуску здобувача вищої освіти до складання підсумкового контролю: 
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Для денної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36; 

- має не більше трьох невідпрацьованих пропусків; 

- має не більше трьох невідпрацьованих незадовільних оцінок за поточний 

контроль. 

Для заочної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36. 

З метою підвищення поточного рейтингу успішності здобувач вищої освіти 

має право перескладати аудиторну та самостійну роботу відповідно до графіку,  

встановленого науково-педагогічним працівником до підсумкового контролю і не 

більше двох пропусків та/або незадовільних оцінок у один робочий день. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного контролю накопичив 

менше 60 балів, зобов’язаний складати підсумковий контроль. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного контролю протягом 

семестру накопичив 60 балів, має можливість: 

- не складати підсумковий контроль і отримати накопичену кількість балів як 

підсумкову оцінку; 

- складати підсумковий контроль відповідно до розкладу. 

Недопущення здобувача вищої освіти до підсумкового контролю 

прирівнюється до незадовільної оцінки. Питання про недопущення здобувача 

вищої освіти до підсумкового контролю вирішує науково-педагогічний працівник 

та здійснює відповідний запис «не допущено» в заліково-екзаменаційної відомості. 

Здобувач вищої освіти, який недопущенний до складання підсумкового 

контролю, має право скласти його під час визначеного окремим графіком для 

ліквідації академічної заборгованості, попередньо досягнувши всіх умов допуску. 

Відсутність здобувача вищої освіти, який накопичив менше 60 балів за 

поточний контроль на підсумковому контролі без поважної причини 

прирівнюється до незадовільної оцінки. Такий здобувач вищої освіти має право 

скласти підсумковий контроль під час ліквідації академічної заборгованості 

визначеним окремим графіком. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний попередити деканат/інститут про свою 

можливу відсутність на підсумковому контролі до його початку. Здобувач вищої 

освіти, який був відсутній на підсумковому контролі з поважних причин, які 

підтверджені відповідними документами, за рішенням декана факультету 

(директора інституту) може скласти пропущений підсумковий контроль у 

визначений деканатом час. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного та підсумкового 

контролю сумарно накопичив менше 60-ти балів, допускається до повторного 

перескладання підсумкового контролю після закінчення екзаменаційної сесії, але 

до початку наступного семестру чи атестації. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами заліково-екзаменаційної сесії має 

академічну заборгованість з трьох і більше освітніх компонентів, відраховується з 

Університету. 
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10. Критерії оцінювання знань 

Оцінка “відмінно”/ А – виставляється, якщо здобувач вищої освіти має 

глибокі і системні знання, вміє узагальнювати теоретичний матеріал, 

співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями; оволодів навиками 

аналізу, моделювання та адекватного оцінювання ситуації; обізнаний з 

науковими працями вітчизняних та зарубіжних фахівців в даній галузі; матеріал 

викладає логічно, послідовно, переконливо і аргументовано. 

Оцінка “добре”/ В, С – виставляється, якщо здобувач вищої освіти 

показав достатній рівень знання курсу; надав правильні, але не зовсім повні 

визначення термінів; засвоїв основи аналітичного методу; допускає незначні 

неточності в розкритті окремих теоретичних положень. 

Оцінка “задовільно”/ D, Е – виставляється, якщо здобувач вищої освіти в 

цілому засвоїв теоретичний матеріал курсу навчальної дисципліни, але 

декламує із деякими упущеннями при визначенні основних явищ та процесів; 

намагається висловити своє ставлення до проблемних питань, хоча і не зовсім 

аргументовано; вміє аналізувати набуті теоретичні знання і співвідносити їх з 

конкретними ситуаціями; викладає матеріал непослідовно, неточно, з наявними 

помилками. 

Оцінка “незадовільно”/ FX, F – виставляється, якщо здобувач вищої 

освіти виявив слабкі (відсутні) знання теоретичного матеріалу навчальної 

дисципліни; не зміг дати визначення основних категорій та явищ; відсутні 

знання основних норм і визначень; матеріал викладається непослідовно, 

нелогічно, фрагментарно та з допущенням помилок. 

Оцінка А, В, С, D, E / “зараховано” – виставляється, якщо здобувач вищої 

освіти виявив достатньо повні знання матеріалу навчальної дисципліни; вміє 

узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні знання з 

конкретними ситуаціями, дає правильні, хоча і не завжди повні відповіді на 

поставлені запитання; допускає неточності у розкритті окремих теоретичних 

положень, норм та визначень. 

Оцінка “не зараховано”/ FX, F – виставляється, якщо здобувач вищої 

освіти виявив слабкі знання або повну неготовність щодо вивчення ним 

матеріалу навчальної дисципліни; не   зміг   дати   визначення   основних 

термінів та визначень; викладає матеріал непослідовно, нелогічно, 

фрагментарно, неточно, стисло; відсутня переконливість у викладенні матеріалу 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

За внутрішньою 

шкалою навчального 

закладу в балах 

За шкалою ECTS /За національною 

шкалою 

 Вноситься до відомості 

 екзамен Залік 

90 – 100 А/Відмінно  
 

А,В,С, D, Е 

/Зараховано 

82-89 В/Добре 

74-81 С/Добре 

64-73 D/Задовільно 

60-63 Е/Задовільно 

 

35-59 

FX/Незадовільно Не зараховано 

з можливістю повторного складання 

 

0-34 

F/Незадовільно Не зараховано 

з обов’язковим повторним курсом 

 

 
 

11. Питання для підсумкового контролю (заліку) з логіки 

 

1. Логіка як наука про мислення. 

2. Поняття про форми та ступені пізнання 

3. Логіка й мова. 

4. Значення логіки для правничої практики. 

5. Поняття як форма мислення. Етапи формування поняття. 

6. Поняття як форма мислення. Класифікація понять за обсягом і змістом. 

7. Поняття як клас (множина) предметів. Узагальнення й обмеження обсягу 

понять. 

8. Зміст і обсяг понять. Відношення між змістом та обсягом понять. 

9. Відношення між обсягами понять. 

10. Поділ понять (класифікація) та його значення для юридичної діяльності. 

11. Визначення понять, його правила та значення у правничій діяльності 

12. Операції з поняттями. 

13. Загальна характеристика судження як форми мислення. Судження і речення 

14. Судження як форма мислення. Принципи класифікації суджень. 

15. Просте судження. Структура атрибутивних та релятивних суджень. 

16. Кількісно-якісна характеристика простих атрибутивних суджень. 
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17. Розподіленість термінів у судженні. 

18. Відношення між простими атрибутивними судженнями. Логічний квадрат. 

19. Складні умовні судження (імплікація). 

20. Загальна характеристика складного судження. Кон’юнкція як вид зв’язку у 

складному судженні (умови істинності). 

21. Модальність суджень. Алетична модальність 

22. Епістемічна модальність суджень 

23. Деонтична модальність суджень 

24. Логіка запитань та відповідей 

25. Умовивід як форма мислення. Принципи класифікації умовиводів. 

26. Умовивід та його види (загальна характеристика). 

27. Безпосередні дедуктивні умовиводи. 

28. Безпосередні умовиводи за логічним квадратом. 

29. Безпосередні дедуктивні умовиводи. (Обернення). 

30. Безпосередній умовивід. Протиставлення предикату. 

31. Простий категоричний силогізм. Фігури та модуси простого категоричного 

силогізму. 

32. Загальні правила простого категоричного силогізму. 

33. Правила фігур простого категоричного силогізму. 

34. Особливості силогізмів з виділяючими судженнями 

35. Розділово-категоричний силогізм. Його модуси. 

36. Умовно-розділовий умовивід. Конструктивна й деструктивна дилеми. 

37. Імовірнісні умовиводи. 

38. Загальна характеристика індуктивних умовиводів. Повна й неповна індукція. 

39. Неповна індукція та її види. Популярна індукція. 

40. Наукова індукція. Принцип причинності. 

41. Методи наукової індукції 

42. Аналогія. Структура умовиводів за аналогією 

43. Види аналогії. 

44. Умови вірогідності висновків за аналогією. 

45. Доведення та його структура. 

46. Способи доведення. Аргументація в юридичній практиці. 

47. Спростування (структура та способи). 

48. Помилки щодо тези при доведенні й спростуванні. 

49. Помилки щодо аргументів при доведенні й спростуванні. 

50. Правила та помилки в аргументації. Їх зв’язок з загальними формально- 

логічними законами. 

51. Поняття гіпотези та її структура 

52. Види гіпотези. Версія. 

53. Перевірка гіпотези. 

54. Гіпотеза як форма мислення. Доведення та перевірка гіпотези в судово- 

слідчій практиці. 

55. Головні формально-логічні закони та їхнє застосування у юридичній 

практиці. 
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56. Основні правили логіки числення висловлювань та іх використання в у 

системі нормального виведення. 

 

12. Рекомендована література 

 

Базова: 

1. Варинський В.О. Логіка. Навчально-методичний посібник. – Одеса.: 

ОДУВС, 2019. 

2. Мисик С.Г. Логічний практикум. Збірник вправ та завдань. – ОДУВС, 

2009. 

3. Конверський. А.Є. Традиційна Логіка. Підручник. – Центр навчальної 

літератури, 2020. 

4. Хоменко І.В. Логіка. Теорія та практика. – Центр навчальної літератури, 

2019. 

5. Комаха Л.Г. Логічні засади аргументації у філософському знанні. 

Монографія. – Центр навчальної літератури, 2020. 

 

Допоміжна: 

1. Конверський. А.Є. Критичне мислення. Підручник. – Центр навчальної 

літератури, 2020. 

2. Конверський. А.Є. Сучасна логіка. Підручник. – Центр навчальної 

літератури, 2019. 

3. Івін, А. А. Логіка. Теорія і практика: навч, посібник для бакалаврів / А. 

А. Івін. - 4-е изд., Испр. і доп. -, 2014. 

4. Івін, А. А. Логіка оцінок і норм. Філософські, методологічні та 

прикладні аспекти / А. А. Івін. - М.: Проспект, 2015. 

5. Івін, А. А. Теорія і практика аргументації: підручник для бакалаврів. - 2- 

е изд., Перераб. і доп. -, 2013. 

6. Івлєв, Ю. В. Логіка для юристів / Ю. В. Івлєв. - М.: Проспект, 2015. 

7. Івлєв, Ю. В. Практикум з логіки: навч, посібник / Ю. В. Івлєв. - М.: 

Проспект, 2014. 

8. Хоменко І.В. Логіка: теорія та практика: Підручник. – К.: Центр учбової 

літератури, 2010. – 400 с. 

http://culonline.com.ua/Books/Logika_teoriya%20ta%20praktika- 

Homenko2010.pdf#toolbar=0 
 

 

 
 

13. Тематика контрольних робіт 

 

Здобувач вищої освіти виконує контрольну роботу з навчальної дисципліни 

«Логіка» у відповідності із запропонованою тематикою. Контрольна робота має 

бути виконана по одному з нижченаведених варіантів, при цьому остання цифра 

номеру залікової книжки здобувача вищої освіти повинна співпадати з порядковим 

номером варіанту контрольної роботи 

http://culonline.com.ua/Books/Logika_teoriya%20ta%20praktika-Homenko2010.pdf#toolbar%3D0
http://culonline.com.ua/Books/Logika_teoriya%20ta%20praktika-Homenko2010.pdf#toolbar%3D0
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Варіант 1 

1. Здійснити узагальнення та обмеження обсягу понять: 

Спортсмен. Державна установа. Метал. 

 

2. Визначити відношення між обсягами понять, відобразивши це за допомогою кіл 

Ейлера: Товар, контрабанда, митниця, кокаїн, кока-кола, незаконний ввіз товару, 

незаконний вивіз товару. 

 

3. Визначити види понять за обсягом та змістом. Вада, місто, листя. 

 
Варіант 2 

1. Здійснити узагальнення та обмеження обсягу понять: Планета Сонячної 

системи. Вольтметр. Парад. 

 

2. Визначити відношення між обсягами понять, відобразивши це за допомогою кіл 

Ейлера: Блискавка, стихійне лихо, лихо, явище природи, повінь, землетрус, 

пожежа. 

 

3. Визначити види понять за обсягом та змістом. Зграя. Дерево. Совість. 

 

Варіант 3 

1. Здійснити узагальнення та обмеження обсягу понять: Комп’ютер. Сержант. 

Роман. 

 

2. Визначити відношення між обсягами понять, відобразивши це за допомогою кіл 

Ейлера: Делегат, партійний функціонер, громадянин, законодавець, сусід, 

економіст. 

 

3. Визначити види понять за обсягом та змістом. Натхнення. Мундир. Людство. 

 

Варіант 4 

1. Здійснити узагальнення та обмеження обсягу понять: Республіка. Зірка. Газета. 

 

2. Визначити відношення між обсягами понять, відобразивши це за допомогою кіл 

Ейлера: Місто, область, регіон, столиця України, Київ, Причорномор’я, 

адміністративна одиниця. 

 

3. Визначити види понять за обсягом та змістом. Гімн. Довіра. Саття Конституції 

України 

 

Варіант 5 

1.Здійснити узагальнення та обмеження обсягу понять: Годинник. Кохання. 

Черевики. 
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2 Визначити відношення між обсягами понять, відобразивши це за допомогою кіл 

Ейлера: Підручник, книга, газета, друкарське видання, інформаційне видання, 

інтернет-газета, навчальний посібник. 

 

3. Визначити види понять за обсягом та змістом. Щастя. Марш. Палиця. 

 

Варіант 6 

1. Здійснити узагальнення та обмеження обсягу понять: Друг. Кримінальний кодекс. 

Метал. 

 

2. Визначити відношення між обсягами понять, відобразивши це за допомогою кіл  

Ейлера: Пожежа, причина пожежі, несправність електромережі, підпал, лихо, 

офіцер МНС, пожежник. 

 

3. Визначити види понять за обсягом та змістом. Табуретка. Зазнайство. 

Жмеринка. 

 

Варіант 7 

1. Здійснити узагальнення та обмеження обсягу понять: Кухня. Зброя. Біль. 
 

2. Визначити відношення між обсягами понять, відобразивши це за допомогою кіл 

Ейлера: Лікарня, шпиталь, лікувальний заклад, профілакторій, санаторій, 

інститут нейрохірургії, хірург. 

 

3. Визначити види понять за обсягом та змістом. Мораль, студентство, будинок. 

 

Варіант 8 

1. Здійснити узагальнення та обмеження обсягу понять: Бандитизм. Пустеля. 

Радість. 
 

2. Визначити відношення між обсягами понять, відобразивши це за допомогою кіл 

Ейлера: Злочинець, державний службовець, працівник держадміністрації, 

законослухняний громадянин, правопорушник, хабарник, сім’янин. 

 

3. Визначити види понять за обсягом та змістом. Північний полюс. Необережність. 

Газета "Дзеркало тижня". 

 

Варіант 9 

1. Здійснити узагальнення та обмеження обсягу понять: Будинок. Арбітражний 

суд. Дисертація. 

 

2. Визначити відношення між обсягами понять, відобразивши це за допомогою кіл 

Ейлера: Державний службовець, депутат, адміністратор, нотаріус, міністр, 

юрист. 
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3. Визначити види понять за обсягом та змістом. Неввічливість. Материк. Фотель. 

 

Варіант 10 

1. Здійснити узагальнення та обмеження обсягів понять: Гімн. Диван. Стаття КК. 
 

2. Визначити відношення між обсягами понять, відобразивши це за допомогою кіл 

Ейлера: Арешт, виправні роботи, штраф, кримінальне покарання, запобіжний 

захід, взяття від варту, санкція. 

 

3. Визначити види понять за обсягом та змістом. Зброя. Злість. Гість. 

 

Варіант 11 

1. Здійснити узагальнення та обмеження обсягів понять: Рана. Радіопередача. 

Комірець. 

 

2. Визначити відношення між обсягами понять, відобразивши це за допомогою кіл 

Ейлера: Покарання, позбавлення волі, кримінальне покарання, адміністративне 

покарання, штраф, арешт. 

 

3. Визначити види понять за обсягом та змістом. Можливість. Береза. Галактика. 

 

Варіант 12 

1. Здійснити узагальнення та обмеження обсягів понять: Слідство. Свічка. Снайпер. 

 

2. Визначити відношення між обсягами понять, відобразивши це за допомогою 

кіл Ейлера: Кодекс, збірник нормативних актів, правова норма, закон, стаття 

кодексу, стаття цивільного кодексу. 

 

3. Визначити види понять за обсягом та змістом. Слабість. Огризки. Пістолет. 

 

Варіант 13. 

1. Здійснити узагальнення та обмеження обсягів понять: Галактика. Портфель. 

Міністр. 

 

2. Визначити відношення між обсягами понять, відобразивши це за допомогою кіл 

Ейлера: Злочин, умисний злочин, крадіжка, убивство, хуліганство, 

правопорушення, адміністративне правопорушення, адміністративний арешт. 

 

3. Визначити види понять за обсягом та змістом. Боротьба. Липа. Суспільство. 

 

Варіант 14 

1. Здійснити узагальнення та обмеження обсягів понять: Слідство. Свічка. Снайпер. 
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2. Визначити відношення між обсягами понять, відобразивши це за допомогою кіл 

Ейлера: Цивільний кодекс, кодекс, норма, правова норма, моральна норма, закон, 

нормативний акт, стаття цивільного кодексу, підзаконний акт. 

 

3. Визначити види понять за обсягом та змістом. Позивач. Судимість. Місто. 

 

Варіант 15 

1. Здійснити узагальнення та обмеження обсягів понять: Галактика. Портфель. 

Міністр. 

 

2. Визначити відношення між обсягами понять, відобразивши це за допомогою кіл 

Ейлера: Злочин, умисний злочин, крадіжка, убивство, хуліганство, 

правопорушення, адміністративне правопорушення, адміністративний арешт. 
 

3. Визначити види понять за обсягом та змістом. Підпис. Липа. Суспільство. 

 

Варіант 16 

1. Здійснити узагальнення та обмеження обсягів понять: Джерело. Форма. Бруківка. 
 

2. Визначити відношення між обсягами понять, відобразивши це за допомогою кіл 

Ейлера: Вода, чиста вода, озеро, лиман, Куяльник, гідрооб’єкт, ставок. 

 

3. Визначити види понять за обсягом та змістом. Аудиторія. Презирство. Париж. 

 
Варіант 17 

1. Здійснити узагальнення та обмеження обсягів понять: Космос. Погон. Міністр. 
 

2. Визначити відношення між обсягами понять, відобразивши це за допомогою кіл 

Ейлера: Делегат, партійний лідер, громадський діяч, чесна людина, сусід. 

 

3. Визначити види понять за обсягом та змістом. Небосхил. Сумління. Конституція 

України. Ліс. 

 

Варіант 18 

1. Здійснити узагальнення та обмеження обсягів понять: Квартира. Скрипка. 

Страждання. 

 

2. Визначити відношення між обсягами понять, відобразивши це за допомогою кіл 

Ейлера: Службовець, державний службовець, танкіст, військовик, офіцер, юрист. 

 

3. Визначити види понять за обсягом та змістом. Банда. Поліно. Страх. 

 

Варіант 19 

1. Здійснити узагальнення та обмеження обсягів понять: Травма. Телебачення. 

Кашкет. 
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2. Визначити відношення між обсягами понять, відобразивши це за допомогою кіл 

Ейлера: Душ, лазня, вода, гаряча вода, басейн, сауна, парна. 

 

3. Визначити види понять за обсягом та змістом. Астронавт. Кодекс. Темінь. 

 

Варіант 20 

1. Здійснити узагальнення та обмеження обсягів понять: Кухня. Форма. Паркет. 
 

2. Визначити відношення між обсягами понять, відобразивши це за допомогою кіл 

Ейлера: Час, місяць, вересень, секунда, 1-ше вересня, одиниця виміру. 

 

3. Визначити види понять за обсягом та змістом. Комп'ютер. Громадянство. 

Студент. 

 

Варіант 21 

1. Здійснити узагальнення та обмеження обсягів понять: Праця. Люстра. Снайпер. 

 

2. Визначити відношення між обсягами понять, відобразивши це за допомогою кіл 

Ейлера: Товар, цигарки, контрабанда, ринок, базар, «Привоз», реалізатор. 

 

3. Визначити види понять за обсягом та змістом. Шабля. Власність. Табун. 

 

Варіант 22 

1. Здійснити узагальнення та обмеження обсягів понять: Бандитизм. Пустеля. 

Радість. 

 

2. Визначити відношення між обсягами понять, відобразивши це за допомогою кіл 

Ейлера: Арбалет, гвинтівка, ніж, зброя, праща, спис, вогнепальна зброя, холодна 

зброя, кортик, метальна зброя. 

3. Визначити види понять за обсягом та змістом. Беззаконня. Варта. Дільничий 

офіцер поліції. 
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