




 

ВСТУП 

 

1. Мета дисципліни: 

 Поглиблене ознайомлення із деякими - важливими в історико-філософському сенсі - 
проблемами, поняттями, напрямками досліджень, персоналіями в царині логіки.  
 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:  
 До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи, 
характеристики, проблеми, теорії і персоналії історико-філософського процесу; 
передбачається знайомство студентів із базовою інформацією, що надає вступний курс логіки; 
необхідним є достатній рівень володіння англійською мовою, що уможливить роботу із 
сучасними науковими першоджерелами. 
 Вміти збирати, аналізувати, інтерпретувати та презентувати інформацію щодо 
історико-логічних досліджень, застосовувати визначальні загально-філософські поняття і 
класифікації в аналізі окремих певних логічних проблем, понять, теорій, простежувати 
історичну тяглість становлення і розвитку проблем логіки, а також виявляти та аналізувати 
належні культурно-історичні обставини.   
 Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 
інформацією; використання іншомовних наукових джерел. 
  

3. Анотація навчальної дисципліни:  
 Дисципліна «Історія логіки: світова і вітчизняна традиції» належить до переліку 
дисциплін за  вибором студентів та викладається у 3 семестрі навчання у магістратурі. 
Розглядаються предмет, методи, головні проблеми, персоналії і напрямки досліджень логіки в 
історичній перспективі. Навчальна дисципліна знайомить студентів із деякими важливими 
історико-філософськими питаннями, проблемами і обставинами розвитку логіку, пов’язаних, 
зокрема, із логічними вченнями Арістотеля (силогістика), стоїків, середньовічної схоластики, 
Нового часу, Готлоба Фреге, а також із питаннями розвитку логіки в Україні.  
 

4. Завдання (навчальні цілі): 
 Надати студентам систему знань про історико-філософський характер і специфіку 
визначних проблем, понять, теорій і персоналій логіки. В результаті навчання студенти мають 
не лише демонструвати теоретичні знання, але й спроможність їх застосування у своїх 
самостійних дослідженнях. 
Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
ФК 1. Здатність використовувати історико-філософську спадщину в осмисленні та розв’язанні 
дослідницьких проблем. 
ФК 2. Усвідомлення зв’язків філософської спеціалізації з іншими інтелектуальними й 
гуманітарними практиками. 
ФК 5. Здатність критично працювати з філософськими текстами, застосовувати різні методи 
аналізу та інтерпретації. 
ФК 7. Здатність професійно проводити світоглядний аналіз та етико-ціннісну експертизу 
європейської та євроатлантичної інтеграції України на підставі принципу україноцентризму. 
 

 

 

 



 

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 

Головні напрямки і проблеми 
історико-логічних досліджень  
 

Лекція, 
семінар, самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
проміжна 
контрольна 
робота, 
презентація 
самостійної 
роботи, іспит  

20 

1

1.2 

Історичні взаємозв’язки між 
головними поняттями, проблемами і 
теоріями логіки 

 

Лекція, 
семінар, самостійна 
робота 

Усна доповідь, 

презентація 
самостійної 
роботи, 
проміжна 
контрольна 
робота, іспит 

20 

 Вміти:    

2

2.1 

Демонструвати знання 
спеціалізованої літератури із царини 
досліджень історії логіки   

 

Семінари, 
самостійна робота 

Усна доповідь,  
презентація 
самостійної 
роботи, 

проміжна 
контрольна 
робота 

10 

2

2.2 

Пояснювати походження і 
специфіку розвитку певних 
важливих логічних теорій і проблем 
досліджень  
 

Семінар, 
Самостійна робота 

Усна доповідь,  
презентація 
самостійної 
роботи, 

проміжна 
контрольна 
робота, іспит 

10 

1

2.3 

Самостійно аналізувати, 
інтерпретувати та представляти 
окремі результати історико-логічних 
досліджень, представлені у науковій 
періодиці 
 

Семінар, 
Самостійна робота 

Презентація 
самостійної 
роботи, 

проміжна 
контрольна 
робота, іспит 

10 

1

2.4 

Здійснювати історико-логіко-

філософський аналіз окремих 
важливих понять 

 

Семінари Усна доповідь, 
проміжна 
контрольна 
робота, іспит 

10 

 комунікація:    

3

3.1 

Демонструвати здатність до вільної 
комунікації мовою специфічних 
понять, проблем історії логіки 

 

Семінари, 
самостійна робота 

Усна доповідь, 
презентація 

самостійної 
роботи 

3 



 

3

3.2 

Презентувати результати 
теоретичних розвідок у вигляді 
доповідей, презентацій, конспектів 

 

Семінари, 
самостійна робота 

Усна доповідь, 
дискусії, 
презентація 
самостійної 
роботи 

4 

2

3.3 

Брати участь у фахових дискусіях 
під час аудиторних занять, 

полемізувати з приводу окремих 
питань історії логіки   

Семінари Усні доповіді 3 

 автономність та відповідальність:    

4

4.1 

Виявляти самостійність у пошуках 

та критичному опрацюванні  
дослідницьких матеріалів із царини 
історико-логічних досліджень, 
вільно володіти методами аналізу та 
синтезу наукової інформації, 
використовуючи знання іноземних 
мов 

Самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійної 
роботи 

4 

4

4.2. 

Нести відповідальність за 
достовірність проведених 
досліджень та наданих роз’яснень  

Самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійної 
роботи, іспит 

3 

4

4.3. 

Демонструвати можливості до 
подальшого навчання з високим 
рівнем автономності 

Самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійної 
роботи 

3 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання 

            Результати     
               навчання   
           дисципліни 

 

Програмні 
результати 
навчання 1

.1
 

1
.2

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

4
.1

 

4
.2

 

4
.3

 

ПРН 1. 
Здійснювати 
інтелектуальний 
пошук, виявляти і 
критично 
осмислювати 
актуальні 
проблеми 

сучасної 
філософської 
думки, 
розробляти їх в 

рамках власного 

+ + + +  +      + 



 

філософського 
дослідження 

ПРН 3. Вміти 
реконструювати 
історичний 
поступ світової 
філософії, 
еволюцію 
філософських 
ідей 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.-1.2.), що складає 40 від загальної оцінки та оцінювання практичної 
підготовки – результати навчання (вміння – 2.1.-2.4.); (комунікація – 3.1.-3.3.); 

(автономність та відповідальність – 4.1.-4.3.), що складає 60 загальної оцінки. 
Оцінювання семестрової роботи: 

 1. Усні відповіді, письмове виконання тестів, індивідуальних завдань, виконаних 
студентами під час лекцій і семінарів, домашніх завдань: РН 1.1–1.2, 2.1–2.4, 3.1–3.3, 4.1-4.3 

(максимальна кількість балів – 20 / мінімальна кількість балів – 12). 

 2. Самостійна робота: підготовка і презентація кожним студентом фіксованої доповіді 
за матеріалами наперед обраного для аналізу джерела, що є індивідуальним завданням, яке 
наперед узгоджується із викладачем, виконується самостійно і передбачає опрацювання 
певного одного (або декількох) наукового джерела (статті, розділу монографії тощо): РН 1.1–
1.2, 2.1–2.4, 3.1–3.3, 4.1-4.3 (максимальна кількість балів – 20 / мінімальна кількість балів - 12). 

 2. Проміжна контрольна робота: виконується як письмова контрольна робота 
впродовж опрацювання змістової частини під час лекції чи семінару; дату проведення 
проміжної контрольної роботи викладач оголошує заздалегідь: РН 1.1-1.2, 2.1-2.4 

(максимальна кількість балів – 20 / мінімальна кількість балів - 12). 

 Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 
матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 
отриманих за самостійну роботу (підготовка і презентація фіксованої доповіді за матеріалами 
наперед обраного для аналізу наукового джерела) і проміжну контрольну роботу. 

Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 
- в максимальному вимірі  60 балів 

- в мінімальному вимірі 36 балів 

 

Підсумковий іспит у письмовій формі  - РН 1.1-1.2, 2.2-2.4, 4.2 (максимальна кількість балів 
– 40 / мінімальна кількість балів - 24). 

 

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

роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкового письмового іспиту.  

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 балів,  
необхідно обов’язково повторно виконати підсумковий письмовий іспит.      

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається 
із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 36, максимум 60 балів) та підсумкового 

письмового іспиту (мінімум 24, максимум 40 балів). 
 

 

 
При простому розрахунку отримуємо: 
 Семестрова кількість 

балів 

Іспит  Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 36 24 60 



 

Максимум 60  40  100 

 

7.2. Організація оцінювання: 

 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 36 балів Max – 60 балів 

Аудиторна робота: 
усна доповідь, 
письмове 
виконання тестів, 
індивідуальних 
завдань на 
семінарі, участь в 
дискусіях 

До теми: 1-7 «6» х 2 = 12 «10» х 2 = 20 

Самостійна робота Презентація окремої доповіді 
(опрацювання фахового 
видання: статті, розділу 
монографії) 

«12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Проміжна 
контрольна 
робота 

До тем 1-7 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Письмовий іспит До тем 1-11 «24» х 1 = 24 «40» х 1 = 40 

Підсумкова 
оцінка з 
дисципліни 

 60 100 

 

Критерії семестрового оцінювання: 
Усні відповіді, письмове виконання тестів, індивідуальних завдань, виконаних студентами під час 
лекцій і семінарів, домашніх завдань: 

10-9 - 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 викладі письмової роботи; 
8-7 - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але 
може бракувати аргументації в поясненнях; в основному розкриває зміст поставленого 
завдання; використовує обов’язкову літературу; демонструє самостійність та достовірність 
викладу письмової роботи; робота містить несуттєві неточності; 
6-5 - студент в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не 
спирається на необхідну навчальну літературу; робота містить суттєві неточності; 
4-0 - студент не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань; робота містить суттєві помилки. 

Усна доповідь (презентація за результатами виконання самостійної роботи): 

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 викладі письмової 
роботи; 
15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 
викладає, але може бракувати аргументації в поясненнях; в основному розкриває зміст 
поставленого завдання; використовує обов’язкову літературу; демонструє самостійність та 



 

достовірність викладу письмової роботи; робота містить несуттєві неточності;  
10-6 балів – студент в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 
знань, не спирається на необхідну навчальну літературу; робота містить суттєві неточності; 
5-0 балів – студент не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань; робота містить суттєві помилки.  

Проміжна контрольна робота (максимальна кількість балів – 20): 

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

Форма, організація та критерії оцінювання екзаменаційної роботи 

 Екзаменаційна робота виконується у письмовій формі. Білет складається з 1 питання. 
Максимальна кількість балів – 40 (орієнтовний перелік запитань див. в окремому додатку).  
40-36 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 викладі письмової 
роботи; 
35-30 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 
викладає, але може бракувати аргументації в поясненнях; в основному розкриває зміст 
поставленого завдання; використовує обов’язкову літературу; демонструє самостійність та 
достовірність викладу письмової роботи; робота містить несуттєві неточності;  
29-24 балів – студент в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 
знань, не спирається на необхідну навчальну літературу; робота містить суттєві неточності; 
23-0 балів – студент не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань; робота містить суттєві помилки. 

 Студент не допускається до екзаменаційної письмової контрольної роботи, якщо під час 
семестру набрав менше 36 балів. Для отримання допуску до екзамену студент має здійснити на 
семінарі доповідь-презентацію за результатами самостійної роботи і виконати проміжну контрольну 
роботу. Екзаменаційна оцінка не може бути меншою 24 балів для отримання загальної позитивної 
оцінки за курс. Якщо кількість отриманих балів за екзаменаційну письмову контрольну роботу є 
меншою за 24, то вона не додається до семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, 
отриманих під час семестру), а в екзаменаційній відомості до графи «результуюча оцінка» 
переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру.   
 За бажанням студента (і водночас за попереднього узгодження із викладачем) 
екзаменаційна контрольна робота може бути замінена підготовкою і презентацією фіксованої 
доповіді за матеріалами наперед обраного для аналізу джерела. Доповідь презентують 



 

упродовж другої частини курсу або ж безпосередньо під час іспиту. Критерії оцінювання 
тотожні критеріям оцінювання екзаменаційної контрольної роботи. 
 

7.3. Шкала відповідності оцінок: 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 
п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

лекції семінари  Самостійн
а робота 

 

1 

Вступ 
Тема 1.  Головне питання і проблема логіки, 
походження терміну «логіка», складнощі та 
історичні трансформації визначення, 
традиційна і сучасна (класична і некласична) 
логіка. 

2 

 

4 

2 

Тема 2. Арістотелева силогістика: загальна 
характеристика, виникнення, становлення, 
видозміни. Прості категоричні висловлювання. 

Екзистенційний імпорт (екзистенційне 
зобов’язання). Розподіленість термінів. 

2 4 

3 

Тема 3. Експліцитні безпосередні 
висновування: логічний квадрат (традиційне і 
сучасне тлумачення). 

2 1 4 

4 

Тема 4. Імпліцитні безпосередні висновування: 

перетворення, обернення, протиставлення 
предикату, протиставлення суб’єкту, 
контрапозиція, інверсія. 

2 1 4 

5 

Тема 5. Проблема встановлення правильності 
модусів простого категоричного силогізму: 
колові схеми Ейлера, діаграми Венна, загальні 
правила силогізму. 

2  4 

6 

Тема 6. Метод зведення недосконалих модусів 
простого категоричного силогізму до 
досконалих модусів. 

2  4 

7 

Тема 7. Силогістика і кванторна логіка. 
Пресупозиційне тлумачення традиційної 
силогістики (Стросон). 

4 2 8 

8                Проміжна контрольна робота 2   

9 
Тема 8. Логіка стоїків. Проблема умовних 
висловлювань. 2  4 

10 
Тема 9. Загальний огляд логічних досліджень 
епохи середньовіччя. Проблема умовних 
висловлювань         

2  4 



 

11 
 Тема 10.  Становлення сучасної логіки: 
революція у логіці, здійснена Готлобом Фреге. 2  6 

12 
Тема 11. Становлення і розвиток логіки в 
Україні.   2  6 

13 

 

Тема 12. Актуальні проблеми історико-
логічних досліджень  (індивідуальні доповіді-
презентації за матеріалами самостійно обраного 
і проаналізованого наукового джерела)          

 8 30 

 ВСЬОГО 26 12 82 

Загальний обсяг  120 год., в тому числі: 
Лекцій –  26 год. 
Семінари – 12 год. 
Самостійна робота - 82 год. 
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