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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Силабус розроблений на підставі  навчальної програми  Юридична аргументація,
затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди протокол № 4
від «30»червня 2020 року

Розробник силабусу: кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових
дисциплін і трудового права імені проф. О.І. Процевського Д.О. Новіков



2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА НАЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПІБ викладача Новіков Денис Олександрович
Кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права

імені професора О.І.Процевського
Посада доцент
Науковий ступінь кандидат юридичних наук
Вчене звання
Наукові інтереси Проблеми юридичної логіки та критичного 

мислення; сучасні проблеми трудового права 
(гнучкість, прекаріат, безумовний базовий дохід,
перегони на дно і т.п.); гендерно-правові студії; 
проблеми захисту соціально-економічних прав

Навчальний корпус вул. Алчевських, 29
Адреса вул. Алчевських, 29
№ кабінету ауд. 214
Контактна інформація: +380978200517
e-mail: d.novikov@hnpu.edu.ua

3. ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 Відвідання  лекцій  та  занять  є  важливою  складовою  навчання.
Очікується, що всі здобувачі відвідають лекції і практичні заняття. Здобувач
має намагатись відвідати всі лекційні та практичні заняття.

 Відсутність на лекційному та практичних заняттях дозволяється
лише  за  поважними  причинами,  які  підтверджуються  відповідними
документами.

 Про відсутність на лекційному та практичних заняттях здобувач
має намагатись попередити заздалегідь.

 Здобувачу  рекомендується  доповідати  на  всіх  практичних
заняттях.

 Здобувачу  рекомендується  не  використовувати  телефон  для
спілкування  під  час  начальних  занять.  У  разі  необхідності  телефонної
розмови  під  час  навчальних  занять,  здобувач  зобов’язаний  залишити
аудиторію, щоб не заважити іншим здобувачам здобувати знання.

 Здобувач має виконувати всі завдання самостійно, дотримуючись
норм  академічної  доброчесності.  У  випадку  виявлення  плагіату,  завдання
вважається невиконаним.

 Здавати та захищати самостійні завдання,  передбачені  робочою
програмою, здобувачі мають у встановлені строки. За роботу, яка подається
на перевірку викладачеві пізніше встановленого строку знімається 0.5 бала. 

 Здобувач  має  системно  та  регулярно  переглядати  лекційний
матеріал,  навчальну  та  наукову  літературу,  відеокурси,  які  пропонується
переглянути для опанування матеріалу навчальної дисципліни.



 Здобувач  має  обов’язково  бути  присутнім  на  модульних
контролях.

 Списування  під  час  модульних  контролів,  ректорських
контрольних робіт та заліку заборонені (в т.ч. із використанням мобільних
пристроїв). У випадку встановлення списування робота не зараховується без
права перескладання, а здобувач отримує за неї 0 балів.

 Здобувач успішно навчається, якщо послідовно набирає кредити,
необхідні для здобуття бажаної кількості.

 Накопичувальний бал за даною дисципліною має бути не нижче
60. Якщо накопичувальний бал за даною дисципліною нижче 60, здобувач
вважається неуспішним та може бути відрахованим відповідно до Положення
про  організацію  освітнього  процесу  в  Харківському  національному
педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди.

4. ПРЕРЕКВІЗИТИ І ПОСТРЕКВІЗИТИ
НАВЧАЛЬНОЇДИСЦИПЛІНИ

Пререквізити:  Навчальні  дисципліни першого  (бакалаврського)  рівня
вищої освіти.

Постреквізити:  Верховенство  права,  Проблеми  кримінально-правової
кваліфікації  правопорушень, Правове регулювання адвокатської  діяльності,
Застосування рішень ЄСПЛ в правозастосовчій практиці.

5. ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Призначення  навчальної  дисципліни  «Юридична  аргументація»
полягає  у  формуванні  в  здобувачів  здатності  до:  абстрактного  мислення,
аналізу  та  синтезу;  оволодіння  сучасними  знаннями;  бути  критичним  і
самокритичним;  визначення  належних  та  прийнятних  для  юридичного
аналізу  фактів;  аналізу  правових  проблем,  формування  та  обґрунтування
правових  позицій;  критичного  та  системного  аналізу  правових  явищ  і
застосування набутих знань у професійній діяльності; логічного, критичного
і  системного  аналізу  документів,  розуміння  їх  правового  характеру  і
значення.

Мета навчальної дисципліни «Юридична аргументація» є формування
у майбутніх працівників юридичної сфери теоретичних знань та практичних
навичок у логічного та критичного мислення.

Завдання вивчення навчальної дисципліни «Юридична аргументація»:
теорії аргументації, критичного мислення, риторики, тлумачення норм права,
основ  правової  герменевтики  та  юридичних  документів  для  формування
специфічного  практичного  мислення  сучасного  юриста.  Навчальна
дисципліна  «Юридична  аргументація»  також  слугує  інструментом
підготовки здобувачів до складання ЄДКІ.



ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ
«ЮРИДИЧНА АРГУМЕНТАЦІЯ»

Сформовані компетентності Результати навчання за дисципліною
Методи

оцінювання
Методи навчання

ІК. Здатність  розв’язувати  задачі
дослідницького та/або інноваційного характеру
у сфері права. 

ПРН 4.  Здійснювати  презентацію  свого
дослідження  з  правової  теми,  застосовуючи
першоджерела та прийоми правової інтерпретації
складних  комплексних  проблем,  що  постають  з
цього дослідження, аргументувати висновки. 

Відвідування лекцій оглядова лекція

ЗК1. Здатність  до  абстрактного  мислення,
аналізу та синтезу. 

ПРН 6.  Обґрунтовано  формулювати   свою
правову  позицію,  вміти  опонувати,  оцінювати
докази та наводити переконливі аргументи. 

Відвідування 
практичних занять

проблемна лекція

ЗК2. Здатність  проводити  дослідження  на
відповідному рівні. 

ПРН 7.  Дискутувати  зі  складних  правових
проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти
їх розв’язання. 

Робота на 
практичному занятті

обговорення

ЗК3. Здатність  до  пошуку,  оброблення  та
аналізу інформації з різних джерел. 

ПРН 8.  Оцінювати  достовірність  інформації  та
надійність  джерел,  ефективно  опрацьовувати  та
використовувати  інформацію  для  проведення
наукових досліджень та практичної діяльності.

Виконання завдань 
для самостійної 
роботи

проблемна дискусія

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. ПРН 17. Інтегрувати необхідні знання та 
розв’язувати складні задачі правозастосування у 
різних сферах професійної діяльності.

Виконання 
модульної роботи

вирішення завдання
в дослідницькому

контексті
СК6. Здатність  обґрунтовувати  та  мотивувати
правові рішення, давати розгорнуту юридичну
аргументацію. 

неформальна освіта

СК13. Здатність  доносити  до  фахівців  і
нефахівців  у  сфері  права  інформацію,  ідеї,
зміст проблем та характер оптимальних рішень
з належною аргументацією. 

критичний аналіз
тексту

6. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ



Розподіл годин/тем за видами занять

№ з/п Назва теми/розділу дисципліни

Форми організації навчання в
годинах
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1. Вступ до теорії юридичної аргументації 2 2 45 49
2. Юридична логіка у системі юридичного обґрунтування 2 2 4
3. Аргументоване повідомлення та його критика 2 4 44 50
4. Типові помилки у юридичній аргументації 2 4 6
5. Логічні операції при формулюванні запитань і відповідей 2 4 6
6. Софізми у практиці юридичної аргументації 4 2 6
7. Основоположні розділи класичної риторики 2 2 4
8. Невербальні прийоми риторики 2 4 6
9. Тлумачення норм права 2 2 4

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

№
з/п

Назва теми лекції
Кількість

годин

Форма проведення
(оглядова, проблемна та

ін.)
Завдання для студентів до лекції



1.
Вступ до теорії юридичної 
аргументації

2 оглядова

Розвиток теорії аргументації  у філософській науці.
Впровадження  теорії  аргументації  у  юридичну
науку  та  практику.  Юридична  аргументація  у
методологічній та практичній площині.

2.
Юридична логіка у системі 
юридичного обґрунтування

2 оглядова

Закони  логіки  як  основа  юридичного
обґрунтування.  Закон  тотожності.  Закон
несуперечності. Закон виключеного третього. Закон
достатньої  підстави.  Поняття  у  людському
мисленні.  Зміст  і  об'єм  поняття.  Відношення  між
поняттями.  Операція  поділу  поняття  і  типові  її
порушення. Операція визначення поняття і типові її
порушення.  Операції,  що  замінюють  визначення:
опис  і  характеристика.  Судження  та  його  види.
Види  категоричних  суджень.  Умовивід  та  його
види.  Умовиводи  за  аналогією.  Індуктивні
умовиводи. Дедуктивні умовиводи.

3.
Аргументоване повідомлення 
та його критика

2 проблемна

Аналіз  аргументованого  повідомлення.  Виявлення
проблеми і висновку. Виявлення резонів. Виявлення
структури  аргументу.  Особливості  побудови
юридичної аргументації. Природна мова та шляхи її
розуміння. Неповнота повідомлення та шляхи його
розуміння.  Оцінка  формулювання  проблеми  та
висновку.  Оцінка  резонів.  Оцінка  структури
аргументу.  Оцінка  сили  аргументу.  Підстави  і
сутність критики. Алгоритм критики. Види критики.
Спростування. Змішана критика.

4.
Типові помилки у юридичній 
аргументації

2 проблемна

Типові логічні помилки та їх класифікація. Правила,
помилки і хитрощі щодо тези. Правила, помилки і
хитрощі  щодо  аргументів.  Правила,  помилки  і
хитрощі щодо форми (демонстрації).



5.
Логічні операції при 
формулюванні запитань і 
відповідей

2 проблемна

Пізнавальне  значення  запитання  і  відповіді,  їх
взаємозв’язок.  Види  запитань.  Умови  правильної
постановки  запитань.  Реакція  на  запитання.  Деякі
запитання-пастки і реакція на них. Види відповідей.
Неправильні відповіді.

6
Софізми у практиці 
юридичної аргументації

4
оглядова,

проблемна

Семіотичні  софізми.  Види  вивертів  в  софістичній
аргументації.  Софізми  непослідовності  або
неправильного міркування. Софізми з помилковою
аргументацією.  Психологічні  прийоми софістичної
аргументації.  Психологічні  виверти  щодо  тактики
суперечки.  Гра  на  особистісних  й  психологічних
властивостях  людини.  Організаційні  софістичні
виверти.  Виверти  побудовані  на  врахуванні
поширених людських недоліках.

7
Основоположні розділи 
класичної риторики

2 оглядова

Інвенція.  Диспозиція.  Елокуція  (елоквенція).
Меморія  та  акція.  Промова  як  вид  риторичної
практики.  Вибір  теми  промови.  Типи  промов.
Промови, які читають за конспектом. Промови, які
готують  заздалегідь,  але  не  вчать  напам’ять.
Промови, які готують заздалегідь і вчать напам’ять.
Структура  промови.  Вступ  промови.  Основна
частина  та  висновки  промови.  Судова  риторика.
Судова полеміка та етичні норми. Правила судового
мовлення.

8
Невербальні прийоми 
риторики

2 проблемна

Міміка  чола.  Міміка  рота  й підборіддя.  Міміка  та
контакт  очей.  Міміка  інших  частин  обличчя.
Мовлення.  Жести.  Жестикуляція  публічного
виступу.  Жести  аудиторії.  Брехня  і  жестикуляція.
Мова  рухів  тіла.  Хода.  Пози  й  постава.  Рухи
пальцями.

9 Тлумачення норм права 2 оглядова Поняття та значення тлумачення норм права. Види
тлумачення  норм  права.  Акти  тлумачення  норм
права.  Способи  тлумачення  норм права.  Логічний



спосіб.  Мовний  спосіб  Системний  спосіб.
Історичний спосіб.  Інші способи тлумачення норм
права. Критерії адекватності результату тлумачення
норм права.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ/ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№
з/п

Назва теми заняття
Кількість

годин
Форма проведення Завдання для студентів до заняття

1.
Вступ до теорії юридичної 
аргументації

2
бесіда Згідно робочої та навчальної програми

2.
Юридична логіка у системі 
юридичного обґрунтування

2
обговорення Згідно робочої та навчальної програми

3.
Аргументоване повідомлення та 
його критика

4
обговорення, критичний

аналіз тексту
Згідно робочої та навчальної програми

4.
Типові помилки у юридичній 
аргументації

4
обговорення, критичний

аналіз тексту
Згідно робочої та навчальної програми

5.
Логічні операції при 
формулюванні запитань і 
відповідей

4
проблемна дискусія,

критичний аналіз тексту
Згідно робочої та навчальної програми

6.
Софізми у практиці юридичної 
аргументації

2
проблемна дискусія,

критичний аналіз тексту
Згідно робочої та навчальної програми

7.
Основоположні розділи 
класичної риторики

2
проблемна дискусія,

критичний аналіз тексту
Згідно робочої та навчальної програми

8. Невербальні прийоми риторики 4
моделювання

комунікаційних ситуацій
Згідно робочої та навчальної програми

9 Тлумачення норм права 2 проблемна дискусія, Згідно робочої та навчальної програми



критичний аналіз тексту

7. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Вид діяльності здобувача
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Відвідування лекцій 5 3 0,5 4 0,5 3 0,5

Відвідування семінарських занять

Відвідування практичних занять 8 4 0,5 5 0,8 4 0,5

Робота на семінарському занятті

Робота на практичному занятті 22 4 7 5 8 4 7

Виконання завдань для 

самостійної роботи
16 2 16

Виконання модульної роботи 9 1 9

Р
а
з
о
м

60

Максимальна кількість балів 60

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання



Тривалість проведення:  20 хвилин у межах практичного заняття  у формі  усної  співбесіди з  тематики модуля.
Максимальна кількість балів: 9 балів.

На  кожне  наступне  заняття  здобувачі  отримують  перелік  завдань,  який  мають  виконати.  Календарний  графік
виконання завдань встановлюється відповідно до розкладу занять.

7.1. ВИДИ КОНТРОЛЮ іспит

7.2. ФОРМИ КОНТРОЛЮ усне опитування, бесіда з врахуванням набраних балів

7.3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ЗА СИСТЕМОЮ ECTS

Рейтингова
оцінка

Оцінка за стобальною
шкалою Значення оцінки

A 90 – 100 балів
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в

межах обов’язкового матеріалу з
можливими незначними недоліками

B 82 – 89 балів
Дуже добре – достатньо високий рівень

знань (умінь) в межах обов’язкового
матеріалу без суттєвих (грубих) помилок

C 74 – 81 балів Добре – в цілому добрий рівень знань
(умінь) з незначною кількістю помилок

D 69 – 73 балів

Задовільно – посередній рівень знань
(умінь) із значною кількістю недоліків,
достатній для подальшого навчання або

професійної діяльності

E 60 – 68 балів Достатньо – мінімально можливий
допустимий рівень балів знань (умінь)

FX 35 – 59 балів Незадовільно з можливістю повторного



складання – незадовільний рівень знань, з
можливістю повторного перескладання за

умови належного самостійного
доопрацювання

F 1 – 34 балів

Незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням курсу – досить низький рівень

знань (умінь), що вимагає повторного
вивчення дисципліни

8. САМОСТІЙНА РОБОТА.

№
з/
п

Назва теми/розділу Форми роботи Критерії оцінювання
Графік

консультацій

1 Вступ до теорії 
юридичної 
аргументації

Проходження курсу з неформальної освіти на 
платформі «Прометеус»
Наука повсякденного мислення
https  ://  courses  .  prometheus  .  org  .  ua  /  courses  /  UQx  /  
THINK  101/2016_  T  2/  course  /  

Надання сертифікату про 
проходження курсу 
неформальної освіти

Згідно графіку, 
затвердженому на
кафедрі, у 
месенджері 
Telegram за 
номером 
телефону 
викладача

2 Аргументоване 
повідомлення та його 
критика

Проходження курсу з неформальної освіти на 
платформі «Прометеус»
Освітні інструменти критичного мислення
https  ://  courses  .  prometheus  .  org  .  ua  /  courses  /  course  -  
v  1:  Prometheus  +  CTFT  102+2018_  T  3/  course  /  

Надання сертифікату про 
проходження курсу 
неформальної освіти

Згідно графіку, 
затвердженому на
кафедрі, у 
месенджері 
Telegram за 
номером 
телефону 
викладача

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+CTFT102+2018_T3/course/
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+CTFT102+2018_T3/course/
https://courses.prometheus.org.ua/courses/UQx/THINK101/2016_T2/course/
https://courses.prometheus.org.ua/courses/UQx/THINK101/2016_T2/course/
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10. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ/МОДУЛЯ

Комп’ютерний клас, програма Zoom, месенджер Telegram

https://courses.prometheus.org.ua/courses/UQx/THINK101/2016_T2/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+CTFT102+2018_T3/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:CZ+CTFT101+2017_T3/about
https://www.youtube.com/watch?v=l4DloNFmcG0
https://www.youtube.com/watch?v=KadgUBToeuE&list=PL1IDDPDaQYajQa7T-yxtw_XYmEVeLf87u
https://www.youtube.com/user/mogolvideo
https://www.youtube.com/channel/UCo7EIWsPzZ-xZrj-17BTBig
https://logiclike.com/math-logic/zagadki-na-logiku
http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2018/jun/13132/80-87.pdf
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	СК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з належною аргументацією.

