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Критерії оцінки 

виконання комплексних контрольних робіт (завдань) 
 

 

1. Загальні положення. 

Мета виконання ККР – визначити рівень підготовки студентів з навчальної 

дисципліни; перевірити вміння студентів застосовувати отримані знання, навички 

для вирішення практичних ситуацій. 

Рівень знань оцінюється за якістю виконання завдання. Оцінку рівня підготовки 

пропонується виставляти з теоретичної і практичної частин окремо, як 

середньоарифметичне з оцінок за відповідь на кожне запитання. Загальна оцінка 

виконання студентами ККР визначається як середньоарифметичне з оцінок, 

зазначених розділів завдань. При середньоарифметичній оцінці з п’ятьма і більше 

десятих бала (2,5; 3,5; 2,5) оцінка округлюється на користь студента. 

Оцінка теоретичних знань студентів шляхом тестування здійснюється таким 

чином: 

«Відмінно» – не менше 90% відповідей. 

«Добре» – 75-89% правильних відповідей. 

«Задовільно» – 60-74% правильних відповідей. 

«Незадовільно» – менше 60% правильних відповідей. 

2. Норми оцінок. 

2.1. Оцінка «відмінно», «А» виставляється, якщо студент виконав ККР відповідно 

завдання і в повному обсязі прийняв правильні рішення, аргументовано обґрунтував 

їх, проявив уміння застосування знань для вирішення практичних ситуацій, творчо 

використовує знання для розв’язання практичних завдань.  

2.2. Оцінка «добре», «В», «С» виставляється студенту, який при додержанні 

вищеназваних вимог менш повно і ґрунтовно виконав ККР, допустив не принципові 

неточності, одиничні незначні не доопрацювання. Можливі несуттєві, незначні (1-2) 

помилки у висновках, узагальненнях тощо. 

2.3. Оцінка «задовільно», «Д», «Е» виставляється студенту, якщо ККР виконана у 

відповідності до завдання, але відповіді на тести дані частково, при вирішенні 

практичних завдань  здобуті знання студент застосовує з труднощами. 

2.4. Оцінка «незадовільно», «FX» виставляється студенту, якщо при виконанні ККР 

відсутні відповіді на більшу частину тестів, а також допущені принципові помилки у 

висновках. 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 

З ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІКА» 

 

I. Теоретична частина. 

1.  Значення логіки для науки і техніки. 

2.  Чуттєве пізнання і абстрактне мислення. 

II.  Практична частина. 

1. Яке з двох суджень є правильним? (підкресліть): 

а) «Абстрактне мислення – це мислення відірване від дійсності». 

б) «Абстрактне мислення – це раціональне відображення дійсності». 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 

З ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІКА» 

 

I. Теоретична частина. 

1.  Основні закони формальної логіки. 

2.  Мислення як предмет вивчення формальної логіки. 

II.  Практична частина. 

1. Яке з двох суджень є правильним? (підкресліть): 

а) «Уявлення – це фантазія людини». 

б) «Уявлення – це образ явища або предмета в свідомості людини». 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 

З ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІКА» 

 

I. Теоретична частина. 

1.  Закон тотожності. 

2.  Предмет логіки, її теоретичне і практичне значення. 

II.  Практична частина. 

1. Яке з двох суджень є правильним? (підкресліть): 

а) «Культура мислення – це усвідомлене ставлення до процесу міркування». 

б) «Культура мислення – це мислення без вживання некультурних виразів». 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 

З ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІКА» 

 

I. Теоретична частина. 

1.  Закон виключеного третього. 

2.  Історичні етапи розвитку логіки. 

II.  Практична частина. 

1. Яке з двох суджень є правильним? (підкресліть): 

а) «Мислення – це синонім свідомості». 

б) «Мислення – це раціональні процедури свідомості». 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5 

З ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІКА» 

 

I. Теоретична частина. 

1.  Судження як форма правильного мислення. Види суджень. 

2.  Поняття про логічну культуру мислення. 

II.  Практична частина. 

1. Яке з двох суджень є правильним? (підкресліть): 

а) «Мова – це предмет вивчення логіки». 

б) «Мова – це специфічний засіб вираження раціональності мислення» 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6 

З ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІКА» 

 

I. Теоретична частина. 

1.  Закон несуперечності. 

2.  Поняття логічного закону. Основні закони логіки 

II.  Практична частина. 

1. Яке з двох суджень є правильним? (підкресліть): 

а) «Мова – це набір слів, словосполучень та речень». 

б) «Мова – це інформаційно-знакова система для комунікації» 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 7 

З ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІКА» 

 

I. Теоретична частина. 

1.  Закон достатньої підстави. 

2.  Логічні сполучники та поняття про таблицю істинності. 

II.  Практична частина. 

1. Яке з двох суджень є правильним? (підкресліть): 

а) «Поняття бувають порівнювані і непорівнювані». 

б) «Поняття бувають правильні і неправильні». 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 8 

З ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІКА» 

 

I. Теоретична частина. 

1.  Предмет і визначення логіки. 

2.  Взаємозв’язок законів мислення та їх значення. 

II.  Практична частина. 

1. Яке з двох суджень є правильним? (підкресліть): 

а) «Межею поділу поняття є одиничне поняття». 

б) «Межею поділу поняття є конкретне поняття». 
 

Затверджено на засіданні  

кафедри  філософії та політології 

Протокол  № 10  від «8» травня 2012  року 

 

Завідувач кафедри     ____________________      проф. Нестуля О.О. 

  

Провідний викладач_____________  доц. Мовчан М.М. 

 



 

 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

 
 

Освітньо-кваліфікаційний рівень  бакалавр 

Напрям підготовки  6.140101і «Готельно-ресторанна справа» 

                                   6.140103 «Туризм»  
  

 

  

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 9 

З ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІКА» 

 

I. Теоретична частина. 

1.  Визначення поняття та його види. 

2.  Загальна характеристика судження. 

II.  Практична частина. 

1. Яке з двох суджень є правильним? (підкресліть): 

а) «Коректним називається міркування, в якому не використовуються сполучники». 

б) «Коректним називається міркування, в якому висновок здійснюється у 

відповідності до певних правил». 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 10 

З ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІКА» 

 

I. Теоретична частина. 

1.  Суперечка, її види і форми. 

2.  Визначення поняття та його види. 

II.  Практична частина. 

1. Яке з двох суджень є правильним? (підкресліть): 

а) «Судження – це речення, в якому є головні та другорядні члени». 

б) «Судження – це форма мислення виражена у мові». 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 11 

З ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІКА» 

 

I. Теоретична частина. 

1.  Зміст і обсяг поняття. Класифікація понять за обсягом і змістом. 

2.  Дедуктивні й індуктивні умовиводи. 

II.  Практична частина. 

1. Яке з двох суджень є правильним? (підкресліть): 

а) «Закони логіки – це закони правильного мислення людини про світ, а не закони 

самого світу». 

б) «Закони логіки є законами оточуючого людину світу». 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 12 

З ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІКА» 

 

I. Теоретична частина. 

1.  Історичні етапи становлення логіки як науки. 

2.  Дедуктивні й індуктивні умовиводи. 

II.  Практична частина. 

1. Яке з двох суджень є правильним? (підкресліть): 

а) «Закон несуперечності забороняє мислити несуперечливо». 

б) «Закон несуперечності кваліфікує несуперечність як логічну помилку». 
 

Затверджено на засіданні  

кафедри  філософії та політології 

Протокол  № 10  від «8» травня 2012  року 

 

Завідувач кафедри     ____________________    проф.  Нестуля О.О. 

                                                                                                                                   

Провідний викладач   _____________ доц. Мовчан М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі»  

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень  бакалавр 

Напрям підготовки   6.140101і «Готельно-ресторанна справа» 

                                       6.140103 «Туризм»  
 

                          

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 13 

З ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІКА» 

 

I. Теоретична частина. 

1.  Закон мислення та основні формально-логічні закони. 

2.  Поділ понять та правила поділу. 

II.  Практична частина. 

1. Яке з двох суджень є правильним? (підкресліть): 

а) «Закон виключеного третього забороняє обирати в якості альтернативи ще якісь 

твердження». 

б) «Закон виключеного третього вимагає виявляти явні  суперечності в структурі 

міркування». 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 14 

З ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІКА» 

 

I. Теоретична частина. 

1.  Закон мислення та основні формально-логічні закони. 

2.  Специфіка простих суджень. 

II.  Практична частина. 

1. Яке з двох суджень є правильним? (підкресліть): 

а) «Ознаки поняття – це ознаки предмета». 

б) «Ознаки поняття – це ознаки ідеального образу предмета». 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 15 

З ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІКА» 

 

I. Теоретична частина. 

1.  Закон мислення та основні формально-логічні закони. 

2.  Складні судження та їх специфіка. 

II.  Практична частина. 

1. Яке з двох суджень є правильним? (підкресліть): 

а) «Закон взаємозв’язку обсягу і з місту поняття є обернено-пропорційним». 

б) «Закон взаємозв’язку обсягу і з місту поняття є прямопропорційним». 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 16 

З ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІКА» 

 

I. Теоретична частина. 

1.  Поняття про «логічний квадрат». 

2.  Суперечка, її види і форми. 

II.  Практична частина. 

1. Яке з двох суджень є правильним? (підкресліть): 

а) «Поняття бувають сумісними і несумісними». 

б) «Поняття бувають тотожні або нетотожні». 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 17 

З ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІКА» 

 

I. Теоретична частина. 

1. Зв’язок мови і мислення. Природна і штучна мова.  

2.  Поняття про «логічний квадрат». 

 II.  Практична частина. 

1. Яке з двох суджень є правильним? (підкресліть): 

а) «Поділ поняття – це розкладання слова та його частини». 

б) «Поділ поняття – це розкриття його обсягу». 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 18 

З ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІКА» 

 

I. Теоретична частина. 

1. Зв’язок мови і мислення. Природна і штучна мова.  

2.  Відношення між поняттями в логіці. 

 II.  Практична частина. 

1. Яке з двох суджень є правильним? (підкресліть): 

а) «За характером ознаки судження бувають атрибутивні, з відношеннями та 

існування». 

б) «За характером ознаки судження бувають прості складні та змішані». 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 19 

З ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІКА» 

 

I. Теоретична частина. 

1. Умовивід як складна форма  логічного мислення..  

2.  Зв’язок мови і мислення. Природна і штучна мова 

II.  Практична частина. 

1. Яке з двох суджень є правильним? (підкресліть): 

а) «Судження складається з суб’єкта, предиката і логічного сполучника». 

б) «Судження складається з іменника, прикметника і дієслова». 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 20 

З ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІКА» 

 

I. Теоретична частина. 

1. Закон несуперечності в логіці.  

2.  Зв’язок мови і мислення. Природна і штучна мова 

II.  Практична частина. 

1. Яке з двох суджень є правильним? (підкресліть): 

а) «Гіпотеза – це відкриття найважливіших істин». 

б) «Гіпотеза – це вірогідне знання, яке може стати науковим положенням». 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 21 

З ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІКА» 

 

I. Теоретична частина. 

1. Закон суперечності в логіці.  

2. Категоричний силогізм і його правила.  

II.  Практична частина. 

1. Яке з двох суджень є правильним? (підкресліть): 

а) «Аргументи повинні бути переконливими». 

б) «Аргументи повинні бути істинними». 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 22 

З ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІКА» 

 

I. Теоретична частина. 

1.  Предмет і визначення логіки. 

2. Категоричний силогізм і його правила.  

II.  Практична частина. 

1. Яке з двох суджень є правильним? (підкресліть): 

а) «Софізм – це систематичне дослідження слова». 

б) «Софізм – це логічна пастка, яка навмисно з правильних засновків виводить 

хибний висновок». 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 23 

З ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІКА» 

 

I. Теоретична частина. 

1.  Традиційна і сучасна логіка. 

2. Категоричний силогізм і його правила.  

II.  Практична частина. 

1. Яке з двох суджень є правильним? (підкресліть): 

а) «Парадокс – це нісенітниця, яка є результатом помилки у процесі міркування». 

б) «Парадокс – це судження, яке приводить до взаємовиключних наслідків». 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 24 

З ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІКА» 

 

I. Теоретична частина. 

1.  Закон тотожності в логіці.  

2. Традиційна і сучасна логіка. 

II.  Практична частина. 

1. Яке з двох суджень є правильним? (підкресліть): 

а) «Умовивід – це очевидне знання отримане у процесі пізнання». 

б) «Умовивід – це форма мислення». 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 25 

З ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІКА» 

 

I. Теоретична частина. 

1. Закон виключеного третього. 

2. Види питань і правила їх формулювання. 

II.  Практична частина. 

1. Яке з двох суджень є правильним? (підкресліть): 

а) «Модальність судження – це модифікація його структури». 

б) «Модальність судження – це його характер, властивості або модуси». 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 26 

З ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІКА» 

 

I. Теоретична частина. 

1. Дедуктивні й індуктивні умовиводи. 

2. Види питань і правила їх формулювання. 

II.  Практична частина. 

1. Яке з двох суджень є правильним? (підкресліть): 

а) «Єднальне судження буде істинним, якщо його частини істинні». 

б) «Єднальне судження буде істинним, якщо воно відповідає дійсності». 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 27 

З ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІКА» 

 

I. Теоретична частина. 

1.Доведення і спростування. 

2. Складні судження та їх специфіка. 

II.  Практична частина. 

1. Яке з двох суджень є правильним? (підкресліть): 

а) «Імплікативне судження утворюється за допомогою логічного сполучника, який 

відповідає у природній мові сполучнику «якщо…то». 

б) «Імплікативне судження утворюється за допомогою логічного сполучника, який 

відповідає у природній мові сполучнику «або». 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 28 

З ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІКА» 

 

I. Теоретична частина. 

1. Складні судження та їх специфіка. 

2. Закон мислення та основні формально-логічні закони. 

II.  Практична частина. 

1. Яке з двох суджень є правильним? (підкресліть): 

а) «Простий категоричний силогізм складається з більшого, меншого та середнього 

терміна». 

б) «Простий категоричний силогізм складається з трьох атрибутивних суджень». 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 29 

З ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІКА» 

 

I. Теоретична частина. 

1.Поняття аргументації. 

2. Закон несуперечності. 

 II.  Практична частина. 

1. Яке з двох суджень є правильним? (підкресліть): 

а) «Категоричний силогізм має чотири фігури». 

б) «Категоричний силогізм має три фігури». 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 30 

З ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІКА» 

 

 

I. Теоретична частина. 

1. Історичні етапи становлення логіки як науки. 

2 Поняття аргументації..  

 II.  Практична частина. 

1. Яке з двох суджень є правильним? (підкресліть): 

а) «Поняття і слово співвідносяться як одиниця мислення і одиниця мови». 

б) «Поняття і слово співвідносяться як ціле і частина». 
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