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Пояснювальна записка 
Навчальним планом з дисципліни «Логіка» для студентів заочної форми 

навчання передбачено виконання контрольних робіт. 
Контрольна робота - це індивідуальна форма вивчення навчального 

матеріалу за програмою курсу «Логіка». Вона сприяє виробленню вмінь і навичок, 
самостійного засвоєння знань, опрацюванню наукової літератури; допомагає 
аналізувати, систематизувати, робити висновки. Контрольна робота передбачає 
самостійний аналіз запропонованої літератури, розкриття теми в логічній 
послідовності. 

Під час настановчої сесії студенти отримують завдання до контрольної роботи. 
Обсяг контрольної роботи, яку студент обирає відповідно до свого номеру в списку, 
становить не менше 10-15 сторінок друкованого або рукописного тексту. 

Виконана контрольна робота повинна бути здана на перевірку не пізніше як за 
місяць до початку наступної екзаменаційної сесії. Під час екзаменаційної сесії 
контрольна робота не приймається. 

Своєчасно надана контрольна робота перевіряється та рецензується 
викладачем. При наявності позитивної оцінки студент проходить співбесіду з 
викладачем за темою контрольної роботи. Якщо оцінка за контрольну роботу 
негативна, то робота повертається студенту на доопрацювання. Студенти, які не 
отримали позитивної оцінки і не пройшли співбесіду з викладачем, до складання 
заліку не допускаються. 

Основні вимоги до виконання контрольної роботи: 
1) при виконанні контрольної роботи необхідно використовувати знання, 

отримані  при  вивченні рекомендованої літератури  або ж 
матеріалів, підібраних студентом самостійно; 

2) використовуючи літературу, необхідно найповніше і послідовно 
розкрити кожне з питань контрольної роботи. В кінці кожного 
питання робиться логічний висновок; 

3) в тексті контрольної роботи необхідно уникати надмірного 
цитування (необхідно пам'ятати, що цитуються найважливіші думки 
і висновки вчених та дослідників); 

4) третє завдання повинно містити приклад логічної задачі та правильний 
розв`язок   до неї.  

5) в   кінці   контрольної   роботи   наводиться   список   використаної  
літератури. Цей список наводиться в алфавітному порядку; 

6) контрольна робота виконується українською мовою. 
При недотриманні вказаних вимог контрольна робота повертається без 

рецензування. 
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ВАРІАНТИ 
контрольних робіт 

 
 
                                                      Варіант 1. 

1. Поняття про мислення. 
2. Поняття гіпотези. 
3. Навести приклад логічної задачі та варіант(и) її розв'язання. 
 

Варіант 2. 

1. Мислення і мова. 
2. Види гіпотез. 
3. Навести приклад логічної задачі та варіант(и) її розв'язання. 
 

Варіант 3. 

1. Поняття про форми і закони мислення. 
2. Версія в дослідженні. 
3. Навести приклад логічної задачі та варіант(и) її розв'язання. 
 

Варіант 4. 

1. Істинність і правильність мислення. 
2. Висування версій. 
3. Навести приклад логічної задачі та варіант(и) її розв'язання. 
 

Варіант 5. 

1. Мова логіки. 
2. Перевірка версій. 
3. Навести приклад логічної задачі та варіант(и) її розв'язання. 
 
 

Варіант 6. 

1. Логіка як наука. 
2. Поняття доведення. 
3. Навести приклад логічної задачі та варіант(и) її розв'язання. 
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Варіант 7. 

1. Логіка формальна і діалектична. 
2. Логічне доведення. 

3. Навести приклад логічної задачі та варіант(и) її розв'язання. 

 

Варіант 8. 

1. Загальна характеристика поняття. 
2. Побудова доведення. 
3. Навести приклад логічної задачі та варіант(и) її розв'язання. 
 

Варіант 9. 
 
1. Поняття і слово. 
2. Види доведення. 
3. Навести приклад логічної задачі та варіант(и) її розв'язання. 
 

Варіант 10. 

1. Зміст і обсяг поняття. 
2. Розподіл доведень на прямі і непрямі. 
3. Навести приклад логічної задачі та варіант(и) її розв'язання. 
 

Варіант 11. 

1. Види понять. 
2. Спростування. 
3. Навести приклад логічної задачі та варіант(и) її розв'язання. 
 

Варіант 12. 

1. Правила визначення. 
2. Правила доведення і спростування. 
3. Навести приклад логічної задачі та варіант(и) її розв'язання. 
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Варіант 13. 

1. Поділ понять. 
2. Поняття про індукцію. 
3. Навести приклад логічної задачі та варіант(и) її розв'язання. 
 

Варіант 14. 

1. Правила поділу. 
2. Спостереження та експеримент. 
3. Навести приклад логічної задачі та варіант(и) її розв'язання. 
 
 

Варіант 15. 

1    Види поділу понять. 
2. Повна індукція. 
3. Навести приклад логічної задачі та варіант(и) її розв'язання. 
 

Варіант 16. 

1. Класифікація. 
2. Неповна індукція. 
3. Навести приклад логічної задачі та варіант(и) її розв'язання. 
 

Варіант 17. 

1. Загальна характеристика суджень. 
2. Індукція через простий перелік. 
3. Навести приклад логічної задачі та варіант(и) її розв'язання. 
 

Варіант 18. 

1. Структура судження. 
2. Індукція через відбір фактів. 
3. Навести приклад логічної задачі та варіант(и) її розв'язання. 
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Варіант 19. 

1. Судження і речення. 
2. Наукова індукція. 
3. Навести приклад логічної задачі та варіант(и) її розв'язання. 
 
 
                                                   Варіант 20. 

1. Просте судження, види і структура. 
2. Методи встановлення причинних зв'язків між явищами. 
3. Навести приклад логічної задачі та варіант(и) її розв'язання. 
 

Варіант 21. 

1. Категоричні судження. 
2. Зв'язок індукції і дедукції. 
3. Навести приклад логічної задачі та варіант(и) її розв'язання. 

 
 

 
Варіант 22. 

1. Закон достатньої підстави. 
2. Загальна характеристика дедуктивних умовиводів. 
3. Навести приклад логічної задачі та варіант(и) її розв'язання. 
 
 
                                                     Варіант 23. 

1. Закон тотожності. 
2. Категоричний силогізм. 
3. Навести приклад логічної задачі та варіант(и) її розв'язання. 
 

Варіант 24. 

1. Закон суперечності. 
2. Загальна характеристика умовиводів. 
3. Навести приклад логічної задачі та варіант(и) її розв'язання. 
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Варіант 25. 

1. Закон виключення третього. 
2. Безпосередні умовиводи. 
3. Навести приклад логічної задачі та варіант(и) її розв'язання. 
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Рекомендована література: 

1.Жеребкін В.Є. Логіка. Підручник (затв. МОН України).- 10-е вид. Издательство: 

Знання c. 255, 2008 р. 

2. Хоменко І. В. Логіка. Підручник. ЦУЛ ст.336. 2007. 

3. Конверський А. Є. Логіка: Підручник для юристів.–2-е вид. К.: Центр 

навчальної літератури, 2008р. – 304 с. 

4. Щербина О.Ю.Логіка для юристів: курс лекцій.- 3-є вид. Издательство: 

Юридична думка c. 264, 2007 р 

5. Хоменко І.В. Логіка - юристам: Пiдручник.- К.: Четверта хвиля, 1997.- 385с. 

6. Івін О.А. Логiка: Навчальний посiбник.- К.: АртЕк, 1996.- 232с. 

7. Конверський А.Є. Логіка (традиційна та сучасна): підручник.- К.: ЦНЛ, 2004.- 

535с. 

8. І. В. Богдановський, О. Г. Льовкіна. Логіка. Опорний конспект лекцій. Київ, 

2004 р. 

9. Льовкіна О.Г., Богдановський І.В. Логіка. Опорний конспект лекцій.- 2-е вид. 

Издательство: МАУП c. 168, 2007 р. 

10. Невельска-Гордєєва О.П. та ін. / За заг.ред. Титова В.Д., Цалін С.Д., Титов 

В.Д. Логіка. Підручник для ВНЗ (затв. МОН України) Издательство: Право. c. 208, 

2008 р. 

11. Мозгова Н.Г. Логіка. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України).- 2-е 

вид. Издательство: Каравелла c. 248, 2008 г. 

12. Орендачук Г.О. Логіка. Навчальний посібник для економічних та юридичних 

спеціальностей ВНЗ (рек. МОН України).- 2-е вид. Издательство: Юрсвіт c. 272, 

2008 г. 

13. Ряшко В.І. Гуманитарные и социальные науки // Логіка. Навчальний посібник. 

К.: Издательство: ЦУЛ ст.328 

14. Тофтул М.Г. Логіка: Посібник.- К.: Академія, 2003.- 368с.- (Альма Матер). 


