




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – забезпечення знань основних філософських проблем, що 
виникають у процесі логічного аналізу наукового знання, що дасть можливість студентам 
орієнтуватися у колі головних проблем взаємозв’язку логіки та філософії, глибоко зрозуміти 
складну поліфункціональну діяльність мислення, механізми здобуття нового знання, 
релевантно застосовувати методи логіки для дослідження наукових проблем у своїй 
професійній царині.   
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та характеристики 
історико-культурного процесу; головні терміни, закони, методи науки логіки, основні методи 
наукових досліджень. 

2. Вміти логічно правильно поділяти, класифікувати, визначати поняття; виявляти логічну 
структуру висловлювань і на підставі цього витлумачувати їх; логічно коректно задавати 
запитання і давати відповіді на них; будувати міркування, робити раціональні висновки з 
наявної інформації, знаходити помилки у міркуваннях.  
3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління інформацією; 
критичного ставлення до соціально-політичних, економічних, культурних подій та явищ; 
використання іншомовних фахових джерел. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Філософські проблеми логічного 
аналізу наукового знання» знайомить студентів із проблемою взаємозв’язку філософії та 
логіки, акцентуючи увагу на складнощах визначення філософії логіки та філософської логіки. 
Аналізуються проблеми витлумачення понять «логічний аналіз» та «логічне моделювання», 
основні філософські проблеми, що виникають у процесі логічного аналізу наукового знання. 
Визначаються поняття логіки наукового пізнання, яка, реалізуючи методологічну функцію 
формальної логіки, розкриває принципи побудови наукових теорій, сутність їх 
методологічного аналізу. В процесі розгляду питання обґрунтування підстав науки як 
металогічної проблеми з’ясовуються особливості «методу ідеальних елементів» Д. Гільберта. 
У контексті висвітлення проблеми істини у філософії та логіці розглядаються особливості 
семантичної теорії істини А. Тарського, позиція Я. Хінтікки щодо когерентної теорії істини, 
теоретико-ігрового визначення істини, В. Квайна щодо лінгвістичної теорії логічної істини. 
Розглядаються основні значення термінів «евристика» та «філософська евристика», а також 
пояснюється та демонструється на прикладах розв’язання логічних задач евристична роль 
методу діаграм Л. Керрола.   

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам знання про коло основних 
філософських проблем логічного аналізу наукового знання, особливості аналізу мови науки, 
моделі обґрунтування теорії, сутність її логічного аналізу, що забезпечить вміння релевантно 
застосовувати логічні засоби, методи, евристичні прийоми під час аналізу відомого та 
здобуття нового знання, грамотно презентувати свою позицію та критикувати позиції інших 
учасників спілкування. 
Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
ФК 2. Усвідомлення зв’язків філософської спеціалізації з іншими інтелектуальними й 
гуманітарними практиками. 
ФК 3. Здатність формулювати та аргументувати актуальні філософські ідеї, доказово й 
обґрунтовано викладати результати дослідження.  
ФК 5. Здатність критично працювати з філософськими текстами, застосовувати різні методи 
аналізу та інтерпретації. 
 

 



5. Результати навчання:  
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 
автономність та відповідальність) Методи викладання і 

навчання 

Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 
оцінці з 
дисципліни 

К
Код 

Результат навчання 

Знати:    

1

1.1 

коло основних проблем 
взаємозв’язку логіки та філософії, 
проблеми витлумачення понять 
«логічний аналіз» та «логічне 
моделювання» 

Лекції, семінари, 

самостійна робота  

Усні доповіді, 
доповнення, 
участь у 

дискусіях, 

підсумкова 
контрольна 
робота 

10 

1

1.2 

визначення теорії як особливого 
об’єкту аналізу в логіці науки, її 
основні властивості, сутність 
методологічного аналізу, моделі 
обґрунтування (дедуктивну та 
індуктивну) 

Лекції, семінари, 

самостійна робота  

Усні доповіді,  
доповнення, 
участь у 

дискусіях, 

письмові 
завдання 
(розв’язання 
задач), 
підсумкова 
контрольна 
робота 

 

5 

1

1.3 

основні ідеї програми обґрунтування 
математики Д. Гільберта та теореми 
К. Гьоделя, з яких випливає її 
нездійсненність, сутність «методу 
ідеальних елементів» Д. Гільберта 

Лекції, семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 
доповнення, 
участь у 

дискусіях, 

підсумкова 
контрольна 
робота 

5 

1

1.4 

класифікацію теорій істини залежно 
від змісту, який вкладається у 
поняття «істина» та за методами 
дослідження, що використовуються 

Лекції, семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 
доповнення, 
участь у 

дискусіях, 

самостійна 
робота 
(написання 
есея), 
підсумкова 
контрольна 
робота 

10 

1

1.5 

основні значення термінів 
«евристика» і «філософська 
евристика» 

Лекції, семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 
доповнення, 
участь у 

дискусіях,  

презентація 
самостійного 
дослідження 

5 



(евристичний 
аналіз казки), 
підсумкова 
контрольна 
робота 

1

1.6 

сутність методу діаграм Л. Керрола 
та його евристичну роль у науковому 
пізнанні. 

Лекція Підсумкова 
контрольна 
робота 

5 

 Вміти:    

2

2.1 
проводити методологічний аналіз 
теорії 

Семінари, 
самостійна робота 

Письмові 
завдання, 
підсумкова 
контрольна 
робота 

5 

2

2.2 
застосовувати дедуктивну та 
індуктивну моделі обґрунтування у 
процесі аналізу певних 
філософських проблем 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження,  
підсумкова 
контрольна 
робота 

5 

1

2.3 
використовувати інтерпретацію як 
засіб обґрунтування для 
дослідження наукових проблем у 
своїй професійній сфері 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження  
 

5 

2

2.4 
релевантно застосовувати логічні 
засоби, методи, евристичні прийоми 
при аналізі відомого та здобутті 
нового знання 

Самостійна робота Презентація 
самостійного 
дослідження 

(евристичний 
аналіз казки) 

10 

2

2.5 
застосовувати методи логіки для 
дослідження наукових проблем у 
своїй професійній сфері. 

Семінари, 
самостійна робота 

Письмові 
завдання, 

презентація 
самостійного 
дослідження 

(евристичний 
аналіз казки) 

10 

 комунікація:    

3

3.1 

презентувати результати проведених 
логіко-філософських досліджень та 
здійсненої самостійної роботи у 
вигляді доповідей, презентацій, 
конспектів  

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
написання есея 

з 
проблематики 
курсу  

10 

2

3.2 

вести полеміку стосовно 
філософських проблем логічного 

Семінари, 

самостійна робота 

Дискусії, 
презентація 

10 



аналізу наукового знання на основі 
володіння категоріально-поняттєвим 
апаратом логіки і філософії. 

самостійного 
дослідження, 

написання есея 

з 
проблематики 
курсу 

 автономність та 
відповідальність: 

   

4

4.1 

нести відповідальність за 
достовірність і політико-ідеологічну 
незаангажованість проведених 
логіко-філософських досліджень під 
час самостійної роботи (написання 
есея з проблематики курсу, 
проведення евристичного аналізу 
казки), а також у процесі 
обговорення її результатів 
 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження  

5 

   

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
результатами навчання  

               Результати навчання дисципліни  
 

 

Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

1
.5

 

1
.6

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

2
.5

 

3
.1

 

3
.2

 

4
.1

 

ПРН 1. Здійснювати інтелектуальний пошук, виявляти і 
критично осмислювати актуальні проблеми сучасної 
філософської думки, розробляти їх в рамках власного 
філософського дослідження. 

+ 
+ 

+ 

+ + 

+ 

+ + 

ПРН 4. Пропонувати та обґрунтовувати нові підходи до 
розв’язання задач і проблем. + 

+ + + 
+ 

+ 

ПРН 5. Використовувати методологію та пізнавальні 
засоби, що властиві філософії та її застосуванням. + + + + + + + 

ПРН 7. Критично осмислювати, аналізувати та 
оцінювати філософські тексти, застосовувати 
релевантні методи їх аналізу та інтерпретації. + + + + 

+ + 
+ + + 

ПРН 8. Розуміти зв’язки філософії з іншими напрямами 
філософського дискурсу та іншими інтелектуальними й 
гуманітарними практиками.  + + 

+ 
+ + + 

ПРН 16. Планувати і виконувати наукові дослідження з 
філософії та дотичних питань, формулювати і 
перевіряти гіпотези, аргументувати висновки, 
презентувати результати досліджень в різних формах 
наукової комунікації. 

+ + + + 

+ 

+ + + 

 

7. Схема формування оцінки: 
7.1. Форми оцінювання 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 
оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати 
навчання (знання 1.1 – 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної 



підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.5); (комунікація 3.1-3.2); (автономність та 
відповідальність 4.1), що складає 60% загальної оцінки.  
Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах, письмові завдання 

(розв’язання задач): РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 3.1, 3.2, 4.1 – 25 / 40 балів. 

2. Самостійна робота (написання есея з проблематики курсу): РН 1.4, 3.1, 3.2 – 8 / 15 

балів. 

3. Самостійна робота (підготовка та презентація письмової роботи-дослідження 
«Евристичний аналіз казки»): РН 1.5, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.1 –15 / 25 балів. 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 
матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 
отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та участь в дискусіях на семінарах, 

письмові роботи) та за самостійні роботи (написання есея з проблематики курсу, підготовка 
та презентація письмової роботи-дослідження  «Евристичний аналіз казки»). Всі види робіт за 
семестр мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   80 балів 

- в мінімальному вимірі  48 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар в 
письмовій формі. 
Підсумкова контрольна робота в письмовій формі – РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 – 

12 / 20 балів. 

 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: 
Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів за 

систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік 
виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає додаткових 
заходів оцінювання.  

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 балів, 
для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій формі та 
здати/надіслати електронною поштою викладачу, що проводить семінарські заняття.      

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається 
із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та підсумкової 
контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 

 
При простому розрахунку отримуємо: 
 Семестрова кількість 

балів  
Підсумкова контрольна робота  Підсумкова 

оцінка з 
дисципліни 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80  20  100 

 

7.2 Організація оцінювання: 
Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 48 бали Max – 80 балів 

Аудиторна робота: 

1) усна доповідь на 
семінарі, 

До тем: 1, 2, 3, 4, 5, 6 протягом 
семестру, згідно з графіком 
навчальних занять. У разі 
відсутності студента на 
занятті, теми необхідно 
відпрацювати в письмовому 

1) «3» х 4 = 12 

2) «2» х 5 = 10 

3) «3» х 1 = 3 

 

 

1) «5» х 4 = 20 

2) «3» х 5 = 15 

3)   «5» х 1 = 5 



2) доповнення, 
участь у дискусіях, 

3) письмові 
завдання 
(розв’язання задач) 

 

вигляді 

Всього:  25 40 

Самостійна робота До теми 4:  Написання есея з 
проблематики курсу 

(Додаток самостійної роботи 
студента)  

«8» х 1 = 8 «15» х 1 = 15 

До теми 6: Підготовка 
письмової роботи-дослідження  
«Евристичний аналіз казки» 

відбувається протягом періоду 
навчання. Презентація роботи-

дослідження відбувається під 
час аудиторної роботи, на  
останньому семінарі згідно з 
планом навчальних занять 

(Додаток самостійної роботи 
студента)  

«15» х 1 = 15 «25» х 1 = 25 

Підсумкова 
контрольна 
робота 

До тем 1- 6 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова оцінка 
з дисципліни 

 60 100 

 

Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 
Усна доповідь:  

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 
завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу; 

4 бали – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 
викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 
зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються 
несуттєві неточності; 
3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не 
спирається на необхідну навчальну літературу. Має у відповіді суттєві неточності; 
2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 
відповіді. 
 



Доповнення / участь в дискусіях: 

3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми,  
2 бали – доповнення змістовне,  

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію. 

Письмові завдання (розв’язання задач): 
5 балів – студент у повному обсязі володіє методологією розв’язання задач, вільно та 
аргументовано розв’язує задачі; 
4 бали – студент у достатньому обсязі володіє методологією розв’язання задач, але 
може не вистачати аргументації в поясненнях у процесі їх розв’язання. Допускаються 
несуттєві неточності; 
3 бали – в цілому володіє методологією розв’язання задач, але не демонструє розуміння 
специфіки її використання у процесі їх розв’язання. Має суттєві неточності у розв’язку 
задачі; 
2 бали – не в повному обсязі володіє методологією розв’язання задач, демонструє 
недостатність знань щодо алгоритму розв’язання запропонованих задач. Має суттєві 
помилки у розв’язку задачі. 

2. Самостійна робота (написання есея з проблематики курсу): 

15-13 балів – студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано 
його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст обраної теми, правильно 
інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 
демонструє достовірність, незаангажованість проведеного дослідження;  

12-10 балів – студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, 

але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст обраної 
теми, використовує обов’язкову літературу, демонструє достовірність проведеного 
дослідження. Допускаються несуттєві неточності;  
9-6 балів – в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань аналізованих 
проблем, не спирається на необхідну літературу, робота містить суттєві неточності; 
5-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 
викладає в есеї, недостатньо розкриває зміст аналізованих проблем. Має суттєві 
помилки в роботі.  

3. Самостійна робота (підготовка та презентація письмової роботи-дослідження 
«Евристичний аналіз казки»): 

25-20 – студент демонструє здатність до аналізу, узагальнення, критичного оцінювання 
та розв’язання комплексних проблем, пов’язаних з теоретичними дослідженнями у 
логіці, філософській евристиці; вміння проводити евристичний аналіз прикладних 
дискурсів. Студент здатний самостійно формувати методологічну базу дослідження, у 
повному обсязі володіє матеріалом з логіки, теорії аргументації, філософської 
евристики, вільно та аргументовано ним оперує, глибоко та всебічно розкриває зміст 
поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, демонструє 
інноваційність, достовірність, доброчесність проведеного дослідження;  
19-15 балів – студент у достатньому обсязі володіє матеріалом з логіки, філософської 
евристики, вільно ним оперує, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в 
основному розкриває зміст поставленого завдання. Студент демонструє здатність до 
аналізу комплексних проблем досліджень у сфері філософської евристики, логічного 
аналізу наукового знання, але не виявляє зв’язки між логічним знанням та його 
застосуванням на практиці. Робота містить певні неточності;  



 

14-6 балів – студент написав письмову роботу-дослідження, але не демонструє глибини 
знань та здатності до критичного аналізу, не спирається на необхідну методологічну 
базу, використовує лише навчальну літературу. Робота містить суттєві неточності;  
5-0 балів – студент не демонструє здатності до аналізу та критичного оцінювання 
проблем, фрагментарно та поверхово розглядає заявлену проблематику, недостатньо 
розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. 

4. Підсумкова контрольна робота: 
20-16 – балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 
завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 
додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість у 
розкритті питань підсумкової контрольної роботи; 

15-11 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 
викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 
зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 
самостійність та достовірність у розкритті питань підсумкової контрольної роботи. 
Допускаються несуттєві неточності;  
10-6 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань 
у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, 
робота містить суттєві неточності; 
5-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 
роботі. 

  

7.3 Шкала відповідності: 
 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

Лекції Семінари  Самостійна 
робота 

1 
Тема 1. Проблема взаємозв’язку логіки та 
філософії 4 4 2 

2 
Тема 2. Логічне обґрунтування теорії. 
Розв’язання задач 

2 2 8 

3 
Тема 3. Обґрунтування підстав науки як 
металогічна проблема 

2 2 2 

4 
Тема 4. Проблема істини у філософії та логіці. 
Написання есея з проблематики курсу 

2 2 16 

5 

Тема 5. Філософська евристика. Презентація 
самостійного дослідження «Евристичний 
аналіз казки» 

2 2 10 

6 
Тема 6. Метод діаграм Л. Керрола та його 
евристична роль  

2  24 

7 Підсумкова контрольна  робота   2  

 ВСЬОГО 14 14 62 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій                 – 14 год. 
Семінари   – 14 год. 
Самостійна робота  - 62 год. 
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