
 
Методичні рекомендації 

до виконання самостійної роботи 

з дисципліни „Логіка” 
для підготовки молодших спеціалістів 

зі спеціальності 5.03040101 „Правознавство” 
 (денна форма навчання) 

 
 

Виконання самостійних робіт є важливим етапом навчального процесу. 
Самостійну роботу ми розглядаємо як важливий фактор засвоєння 

навчального матеріалу, про що свідчать психолого-педагогічні дослідження. 
Метою самостійної роботи є формування самостійності студента, його вмінь, 

знань, навичок, що здійснюється опосередковано через зміст і методи всіх видів 
учбових занять. Метою виконання самостійних робіт є перевірка знань студентів, 
дисципліни, а також напрацювання уміння вірно формулювати свої думки, 
обґрунтовувати їх із застосуванням надбань науки. 

Самостійна робота – це робота студентів яка планується та виконується по 
завданню і при методичному керівництві викладача, але без його безпосередньої 
участі. Самостійна робота студентів необхідна не тільки для оволодіння певною 
дисципліною, але й для формування навичок самостійної роботи взагалі, в 
учбовій, науковій, професійній діяльності, здібності приймати на себе 
відповідальність, самостійно вирішувати проблему, знаходити конструктивні 
рішення, вихід із кризової ситуації і т.д. 

Незалежно від спеціалізації і характерна роботи, будь-який починаючий 
спеціаліст повинен мати фундаментальні знання, професійні вміння і навички 
діяльності свого профілю, досвід творчої і досвідної діяльності по рішенню нових 
проблем, досвідом соціально-оціночної діяльності. Дві останні складові освіти 
формуються як раз в процесі самостійної роботи студентів. 

Самостійна робота вирішує задачі всіх видів учбової роботи. Ніякі знання, 
якщо вони не підкріпленні самостійною діяльністю, не можуть стати справжнім 
надбанням людини. Крім того, самостійна робота має виховне значення: вона 
формує самостійність не тільки як сукупність вмінь та навичок, але й як рису 
характеру, яка грає суттєву роль у структурі особистості сучасного спеціаліста 
вищої кваліфікації. Основою для самостійної роботи служить науково-
теоретичний курс, комплекс отриманих студентами знань. При розподілу завдань 
студенти отримують інструкції по їх виконанню, методичні вказівки, посібники, 
перелік необхідної літератури. 

Для комплексного опрацювання навчального матеріалу дисципліни „Логіка” 
пропонуються такі форми самостійної роботи: 
1) творчі форми самостійної роботи наукового спрямування: наукове дослідження, 
реферат, аналіз питання, огляд літератури з питання; 
2) творчі форми самостійної роботи конкретного спрямування: складання 
тестових завдань до тем курсу, складання кросвордів до тем курсу, складання 
плакатів, схем, підготовка роз’яснення для населення на основі матеріалу теми, 
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використання комп’ютерних програм щодо засвоєння матеріалу теми (презентації, 
ігри на знання тем, електронні матеріали теми); 
3) інші форми творчого опрацювання матеріалу. 

Усі форми самостійної роботи виконуються українською мовою. 
Кожна форма самостійної роботи передбачає можливість отримання певної 

кількості оцінок з навчальної дисципліни, які будуть враховані при підсумковому 
оцінюванні.  

Самостійна робота студентів систематично контролюються викладачем. 
Питання тем, які виносяться на самостійну роботу, як правило включаються до 
питань, які обговорюються на семінарському занятті, до питань на залік та іспит. 

 
1. Форми самостійної роботи 
Студенти можуть за власною ініціативою обрати одну із форм самостійної 

роботи: 
1) Наукове дослідження з тематики дисципліни – це самостійна науково-
дослідна робота студента, метою якої, з одного боку є набуття належних знань, 
вмінь та навичок самостійної роботи з літературою, а з іншого – вміння 
аналізувати, узагальнювати, систематизувати матеріал та робити власні висновки. 

Наукова робота повинна відповідати вимогам написання такого роду робіт 
(актуальність, науковий підхід, аналіз широкого кола джерел, наявність 
сформованої особистої позиції, рекомендації стосовно використання наукових 
висновків), містити результати проведених автором досліджень та отриманих 
науково обгрунтованих результатів. 

Обсяг роботи повинен бути в межах від 35 сторінок друкованого тексту або 
від 40 сторінок тексту, написаного від руки. Наукова робота по-можливості 
повинна бути переплетена. 
2) Реферат – невелика наукова робота, яка розкриває авторське бачення чітко 
сформульованої вузької проблеми і відповідає загальним вимогам написання 
наукових праць. 

Ключова ознака реферату – вузько окреслена проблема навчальної 
дисципліни, яка потребує додаткового наукового осмислення у невеликій за 
обсягом роботі і завершується власними висновками і пропозиціями її вирішення. 
Обсяг реферату – від 10 сторінок і не повинен перевищувати 15 сторінок. 

При докладному опрацюванні проблематики, визначеної у рефераті, він може 
бути сформований у накове дослідження, так само як і наукова робота, при 
звуженні пропонованої проблематики – у реферат. 
1) Аналіз питання – розкриття поглядів, переважно дискусійного характеру, 
кількох вчених на проблему, яка стосується тематики навчальної дисципліни. 
Проблема, що досліджується, повинна містити хоча б дві альтернативні позиції 
чітко викладені студентом. Обсяг роботи – до 10 сторінок. 
2) Огляд літератури – передбачає характеристику використаних джерел та 
літератури при розгляді будь-якого питання з навчальної програми. У цій праці 
бажано акцентувати увагу на сучасних вітчизняних та іноземних виданнях, що 
містять різноманітні точки зору на досліджувану проблему. Мінімальна кількість 
джерел, опрацьованих на сторінках огляду літератури – 8. Обсяг – від 5 сторінок. 
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3) Розробка просвітницького заняття передбачає формулювання матеріалу 
курсу чи окремої теми у доступній для населення формі. Рекомендується 
виконувати таку роботу із використанням інтеративних засобів. 
4) Складання тестових завдань до тем курсу. Не менше 10 тестових запитань із 
чотирма відповідями, одна із яких правильна (правильні відповіді виділяються 
текстом або виносяться на окремий аркуш). Виконуються у друкованому та 
електронному вигляді. 
5) Складання кросвордів до тем курсу. Кросворд має містити не менше 15 питань 
із відповідями на них. 
6) Виготовлення схем, плакатів. Передбачає структуровану подачу навчального 
матеріалу теми і рекомендується до виконання після погодження форми і змісту із 
викладачем. 
7) Розкриття матеріалу теми з використанням комп’ютерних програм 
(наприклад, презентації). У презентаціі розкриваються ключові питання теми 
(визначення, класифікації, списки тощо), подаються на перевірку на 
комп’ютерних носіях. Рекомендується до виконання після погодження форми і 
змісту із викладачем. 
8) Ігри на знання теми курсу. Складання спеціальних ігор допоможе засвоїти 
матеріал дисципліни (наприклад, лабіринт, виходом із якого є вірні відповіді на 
певне коло питань теми). У цій формі найбільше проявляється фантазія студентів 
та їх технічні знання і навички. Допускаються різноманітні відео, звукові ефекти 
тощо. 
9) Електронні підручники (матеріали тем) з курсу – можуть бути засновані на 
лекційному матеріалі або матеріалі з підручників з використанням різного роду 
гіпер- та інтернет-посилань на уточнення, розширене опанування питань теми 
(законодавство, практику судів, статті тощо). 
10) Інші форми творчого опрацювання матеріалу допускаються за погодженням 
з викладачем, також інші форми самостійної роботи, наприклад, підготовка до 
дискусії або допомога дебатним командам, критичний аналіз публікації, 
написання соціального проекту тощо.  

 
2. Вибір теми самостійної роботи. 

Студентам слід враховувати, що теми виважено названі і визначені як певні 
форми самостійної роботи. Тому  рекомендується їх обирати з наведеного 
переліку і виконувати їх саме у запропонованій формі. 

При виборі теми необхідно керуватись наведеними рекомендаціями, власною 
зацікавленістю, попередніми знаннями, а також можливістю доступу до 
необхідних джерел та літератури. тема дослідження обирається самостійно або за 
допомогою викладача. 

Допускається виконання кількома студентами робіт з однаковими темами. 
Допускається особиста зміна чи уточнення студентом запропонованої теми з 
переліку, обрання тем, які не передбачені у переліку. 

Якщо кількома студентами виконуються однакові теми – кожна робота 
повинна містити власні джерела, висновки тощо. 
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Якщо студент обирає тему, яка не передбачена у переліку, він зобов’язаний 
попередньо погодити її із викладачем. 
 
 
3. Оцінювання самостійної роботи. 

Виконані студентами роботи перевіряються і оцінюються по чотирибальній 
системі викладачем протягом чотирьох робочих днів з дня здачі. 

Оцінки за виконані роботи виставляються викладачем в журнал. 
Головним критерієм оцінювання самостійної роботи є індивідуальність та 

грунтовність виконання названих завдань, а також: 
- правильне цитування використаних джерел з обов’язковим посиланням 

на них; 
- використання нормативно-правових актів; 
- відповідність змісту обраній темі і плану, а також повноту розкриття 

сутності проблемних питань; 
- чіткість, ясність, логічність, послідовність, аргументованість, грамотність 

та культура викладення матеріалу.  
 
4. Оформлення самостійної роботи 

Не залежно від форми самостійної роботи, вона повинна містити титульний 
аркуш, де зазначаються вичерпні дані про тему самостійної роботи та її автора. 

Після титульного аркуша оформляється зміст або план роботи, а в кінці 
даються короткі висновки або підсумки виконаної самостійної роботи. 

Текст друкується через півтора інтервали 14 шрифтом, або через два 
інтервали 12 шрифтом або виконується чітким рукописом. Нумерація сторінок 
проставляється у верхньому правому куті на кожному аркуші. На титульному 
аркуші нумерація не ставиться, але враховується при нумерації наступної 
сторінки. 
Оформлення самостійної роботи наукового спрямування має відповідати 
стандартам оформлення звітів про науково-дослідну роботу (Державний стандарт 
України ДСТУ 3008-95 „Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і 
правила оформлення”), і повинна містити вступ, основну частину, висновки, 
додатки (при наявності), список використаних джерел і літератури. 

Вступ є обов’язковою частиною наукової роботи, загальний обсяг якого має 
складати 2-5 аркушів. Вступ повинен містити такі обов’язкові елементи:  

- актуальність теми; 
- стан наукової розробки теми (хто із вітчизняних та зарубіжних науковців 

займався вивченням цієї проблеми, які питання досліджувались, що ім вдалося 
зробити, а що – ні); 

- об’єкт дослідження і предмет дослідження – сфера наукового пошуку, у 
межах якої виявлена досліджувана проблема; 

- постановка мети та завдань дослідження. Завдання є етапами досягнення 
мети дослідження і вони ставляться у певному порядку: визначають послідовність 
дослідницьких дій. 
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Кожен розділ (підрозділ) наукової роботи повинен починатися із нового 
аркушу та закінчуватись короткими висновками. 

Текстова частина наукової роботи завершується висновками. У них автор 
підтверджує актуальність обраної теми, ступінь досягнення поставленої мети та 
визначених завдань. Висновки повинні базуватися на результатах проведеного 
дослідження і повинні бути співставленні із метою і завданнями, які ставилися у 
вступі. тут мають бути підсумовані основні наукові й практичні результати 
дослідження, сформульована сутність вирішеної проблеми, наведені грамотні й 
чіткі пропозиції, що стосуються використання отриманих результатів. Висновки 
зазвичай подають у вигляді абзаців, які послідовно нумерують. При цьму кожен 
пронумерований абзац повинен містити логічно закінчений і конкретиний 
висновок. Нові рішення, запропоновані автором дослідження, потрібно добре 
аргументувати і критично оцінити порівняно із уже відомим. 

Обсяг висновків – 3-7 сторінок для наукової роботи, півсторінки – для 
реферату, огліду літератури, аналізу питання. 

Список використаних джерел та літератури складають у відповідності до 
існуючих вимог. Список джерел оформлюється у одній із двох форм: 

- у алфавітному порядку прізвищ авторів та назв; 
- у порядку згадування джерел у роботі, тобто не за алфавітом, а так, щоб 

кожне посилання на сторінках роботи отримує порядковий номер в порядку 
зростання, цей же номер співпадає і у Списку використаних джерел. 

Кількість джерел у списку не обмежується. Це залежить від теми та завдань 
дослідження. 

У списку дається повний бібліографічний опис літературного джерела.  
При виконанні роботи необхідно обов’язково використувати цитати та 

посилання на джерела.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 6 

Тема: «Складні судження». 
Питання для самостійної роботи: 
1. Умовне судження. 
2. Єднальні судження. 
3. Розподільні судження. 
4. Логічна структура  суджень. 
Методичні вказівки: Розкрийте, опрацюйте і вивчить дані поняття.  
 

Тема: «Безпосередні умовиводи». 
Питання для самостійної роботи: 
Дайте загальну характеристику безпосереднім умовиводам. 
Методичні вказівки: 
Проаналізуйте відмінність між оберненням і перетворенням. 
Дайте відповідь на питання: Що таке обернення умовних суджень? 
Що таке протиставлення предикату? 
Методичні вказівки: Розкрийте, опрацюйте і вивчить дані питання.  

 
Тема: «Дедуктивні умовиводи». 

Питання для самостійної роботи: 
Загальна характеристика дедуктивних умовиводів. 
Дайте відповідь на питання: Що таке категоричний силогізм? 
Проаналізуйте поняття: «аксіома силогізму». 
Що розуміється під умовно-категоричний  силогізм.  
Методичні вказівки: Розкрийте, опрацюйте і вивчить дані питання.  

 
Тема: «Аналогія». 

Питання для самостійної роботи: 
Дайте повний аналіз структури аналогії. 
Що таке аналогія? 
Проаналізуйте спільні і відмінні ознаки між аналогією предметів і аналогією 
відносин. 
Методичні вказівки: Розкрийте, опрацюйте і вивчить дані питання.  
 

Тема: «Доведення і спростування». 
Питання для самостійної роботи: 
Дайте визначення поняттю: «доведення» і «спростування». 
Проаналізуйте правила доведення і спростування.  
Дайте повний аналіз будови доведення. 
В чому  полягають логічне доведення і доказ? 
Методичні вказівки: Розкрийте, опрацюйте і вивчить дані питання.  
 

Тема: «Гіпотеза». 
Питання для самостійної роботи: 
Дайте повний аналіз структури гіпотези. 
Що таке висування гіпотези? 
Проаналізуйте порядок доведення гіпотези. 
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На які види поділяється гіпотеза. 
Методичні вказівки: Розкрийте, опрацюйте і вивчить дані питання.  
 


