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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – формування у студентів знань з логіки й теорії та практики 
аргументації, що передбачає розвиток та вдосконалення у студентів практичних навичок 

логічно правильно міркувати, критично мислити, а також, формування практичних умінь 

побудови аргументацій та проведення різних видів суперечок. 
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; історію 

розвитку логічного знання.  
2. Вміти виявляти структурні компоненти висловлювань та міркувань, презентованих за 

допомогою природної мови; логічно коректно задавати запитання і давати відповіді на них.  
3. Володіти елементарними навичками роботи з фаховою літературою та пошуковими 

системами в інтернеті.  
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Комунікаційна логіка і теорія 

аргументації» спрямована на формування ефективного фахівця, здатного будувати 

аргументацію, критику, проводити аналогії, висувати гіпотези, здійснювати пояснення, 

знаходити й усувати помилки в своїх та чужих міркуваннях, бути успішним у полеміці, давати 

логіко-експертну оцінку політичним текстам, вміти застосовувати апарат сучасної логіки у 

дослідженні проблем політичної аргументації. Навчальна дисципліна знайомить студентів із 

комунікативною функцію логіки, стратегією та тактикою побудови переконливої аргументації 
й ефективної критики, прийомами впливу на співрозмовника, практичним інструментарієм 

боротьби з маніпуляціями у різних комунікативних ситуаціях. 
4. Завдання (навчальні цілі): 
- надання студентам цілісної системи знань про форми (схеми) міркувань; 
- надання студентам системних знань щодо теорії аргументації; 
- формування у студентів вмінь застосовувати апарат сучасної логіки у дослідженні проблем 

політичної аргументації; 
- формування у студентів навичок роботи з різноманітними прийомами впливу на 

співрозмовника; 
- оволодіння студентами практичними навичками виявлення та боротьби з маніпуляціями в 

процесах комунікації. 
Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
ЗК 4. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 
ЗК 5. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 
ФК 8. Здатність конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати політологічні 

дослідження з використанням сучасних методів, технологій та інструментарію політичного 

аналізу. 
ФК 9. Здатність презентувати результати теоретичних і прикладних досліджень для фахівців 

та нефахівців.  
 
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 

про комунікаційну функцію логіки 

та предмет сучасної теорії 

аргументації 

Лекція  Підсумкова 

контрольна 

робота 

5 

1
1.2 

логічні операції над поняттями, 
різновиди висловлювань у процесах 

комунікації 

Лекції, семінари  Усні доповіді, 

дискусії, 

підсумкова 
контрольна 

робота  

5 

1
1.3 

поняття про аргументацію та 

критику; структуру аргументації 
Лекція, 

семінари, самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

самостійні 

роботи №1,2, 3, 
підсумкова 

контрольна 

робота 

5 

1
1.4 

види дедуктивної та правдоподібної 

аргументації  
Лекція, 

семінари, самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

самостійні 
роботи №1,2, 3, 
підсумкова 

контрольна 

робота 

5 

1
1.5 

правила, помилки в аргументації та 

критиці  
Лекція, 

семінари, самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

самостійні 
роботи № 2, 3 

підсумкова 

контрольна 

робота 

5 

1
1.6 

поняття про прийоми впливу; форми 

мовленнєвого впливу 
Лекція, 

семінар, самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

самостійні 
роботи № 2, 3 
підсумкова 

контрольна 

робота 

5 

 Вміти:    
2

2.1 
виявляти головні поняття у 

політичному тексті; логічно 
правильно поділяти, класифікувати, 

визначати поняття; знаходити 

помилки у поділах, класифікаціях, 

визначеннях і не допускати їх у своїх 

міркуваннях 

Семінари, 

самостійна робота 
Усні доповіді, 

дискусії, 

самостійна 

робота №1  

10 

2
2.2 

виявляти вид і структуру 

висловлювань і на підставі цього 

витлумачувати їх 

Семінари, 

самостійна робота 
Усні доповіді, 

дискусії, 

самостійні 

роботи №1, 2, 

підсумкова 

контрольна 

робота  

10 



1
2.3 

аналізувати аргументацію з точки 

зору форми та структури; будувати 

аргументацію для обґрунтування 

власних тез, переконливо 

критикувати аргументацію 

опонента, уникати типових помилок 

в аргументації та критиці 

Семінари, 

самостійна робота 
Усні доповіді, 

дискусії, 

самостійні 

роботи №1, 2, 3  

10 

2
2.4 

встановлювати види міркування під 

час аналізу політичних текстів; 
проводити логічний аналіз 

політичних аргументацій 

Семінари, 

самостійна робота 
Усні доповіді, 

дискусії, 

самостійна 

робота №1, 

підсумкова 

контрольна 

робота 

10 

2
2.5 

розпізнавати прийоми 

маніпулювання співрозмовником і 

протистояти їм 

Семінари, 

самостійна робота 
Усні доповіді, 

дискусії, 

самостійні 

роботи №1, 2,3  

10 

 комунікація:    
3

3.1 
грамотно презентувати власну 

позицію стосовно обговорюваної 

теми, результати самостійної роботи 

(проведених, за заданим 

алгоритмом, письмового аналізу 

аргументації та логіко-риторичного 

аналізу політичної аргументації; 

участь у турнірі сперечальників)  

Семінари, 

самостійна робота 
Усні доповіді, 

дискусії, 

самостійні 

роботи №1,2, 3, 
підсумкова 

контрольна 

робота 

10 

 автономність та 

відповідальність: 
   

4
4.1 

приймати самостійні рішення щодо 

вибору логічні засобів, методів при 

аналізі політичних текстів; критично 

опрацьовувати літературу з теорії та 

практики аргументації  

Семінари, 

самостійна робота 
Усні доповіді, 

дискусії, 

самостійні 

роботи №1, 2,3  

10 

  
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  
               Результати навчання дисципліни  

 
 
Програмні результати навчання 
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ПРН 4. Мати навички професійної комунікації. 
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ПРН 5. Вміти використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології у професійній діяльності.  
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ПРН 15. Конструювати дизайн, розробляти програму та 

виконувати політологічні дослідження з використанням 

сучасних методів, технологій та інструментарію 

політичного аналізу. 
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ПРН 16.   Презентувати результати теоретичних і 

прикладних досліджень фахівцям і широкій аудиторії, 

засобам масової інформації, експертам з інших галузей 

знань. 
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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 30% від загальної оцінки та оцінювання практичної 

підготовки – результати навчання (вміння 2.1–2.5); (комунікація 3.1-3.2); (автономність та 

відповідальність 4.1-4.2), що складає 70% загальної оцінки. 
Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 4.1 – 21 / 35 балів. 

2. Самостійна робота №1 (підготовка та презентація роботи-дослідження 

«Письмовий аналіз аргументації за заданим алгоритмом (визначення її форми та 

структури)»): РН 1.3, 1,4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 4.1 – 8 / 12 балів. 
3. Самостійна робота №2 (підготовка та презентація роботи-дослідження 

«Письмовий логіко-риторичний аналіз політичної аргументації за заданим 

алгоритмом (визначення її форми, правильності побудови, встановлення 

використаних у ній прийомів впливу, мовних стратегій)»): РН 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.2, 
2.3, 2.5, 3.1, 4.1 – 10 / 18 балів. 

4. Самостійна робота №3 (підготовка та участь у турнірі сперечальників): РН 1.3, 1.4, 
1.5, 1.6, 2.3, 2.5, 3.1, 4.1 – 9 / 15 балів. 

5. Підсумкова контрольна робота в письмовій формі: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.2, 
2.4, 3.1 – 12 / 20 балів. 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усього навчального курсу. Загальна семестрова оцінка складається з балів, 

отриманих за 1) аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та участь в дискусіях на 

семінарах), 2) самостійну роботу (підготовка та презентація роботи-дослідження «Письмовий 

аналіз аргументації за заданим алгоритмом (визначення її форми та структури)»; підготовка та 

презентація роботи-дослідження «Письмовий логіко-риторичний аналіз політичної 

аргументації за заданим алгоритмом (визначення її форми, правильності побудови, 

встановлення використаних у ній прийомів впливу, мовних стратегій)»; підготовка та участь 

у турнірі сперечальників), 3) підсумкову контрольну роботу. Всі види робіт в семестрі мають 

в підсумку: 
- в максимальному вимірі   80 балів; 
- в мінімальному вимірі  48 балів. 
У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на 

семінар у письмовій формі. 
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 
Залік Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80 20  100 

 
7.2 Організація оцінювання: 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 
Min – 36 балів Max – 60 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення, участь 

в дискусіях 

До тем: 2-8 протягом семестру. 

У разі відсутності студента на 

занятті, теми необхідно 

відпрацювати в письмовому 

вигляді 

Min – 21 Max – 35 

Самостійна робота 1) До тем 3-6: підготовка 

та презентація роботи-
дослідження «Письмовий 

аналіз аргументації за 

заданим алгоритмом 

(визначення її форми та 

структури)» (Додаток 

самостійної роботи студента) 

кінець березня 

«8» х 1 = 8 «12» х 1 = 12 

 2) До тем 7, 8: підготовка 

та презентація роботи-
дослідження «Письмовий 

логіко-риторичний аналіз 

політичної аргументації за 

заданим алгоритмом 

(визначення її форми, 

правильності побудови, 

встановлення використаних 

у ній прийомів впливу, 

мовних стратегій)» (Додаток 

самостійної роботи студента) 

травень 

«10» х 1 = 10 «18» х 1 = 18 

 3) До тем 2-8: підготовка 

та участь у турнірі 

сперечальників (Додаток 

самостійної роботи студента) 

«3» х 3 = 9 «5» х 3 = 15 



травень 
Підсумкова 

контрольна робота 
До тем 1-8 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Загальна 

семестрова оцінка  
 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. 

2. Самостійна робота: 
Підготовка та презентація роботи-дослідження «Письмовий аналіз аргументації 

за заданим алгоритмом (визначення її форми та структури)»: 
12-10 балів – студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано 

його презентує, демонструє здатність до аналізу, глибоко та всебічно розкриває зміст 

поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує 

обов’язкову та додаткову літературу, демонструє достовірність, незаангажованість 

здійсненного дослідження;  
9-8 балів – студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, але 

може не вистачати аргументації в поясненнях, демонструє здатність до аналізу, в 

основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову 

літературу, демонструє достовірність проведеного дослідження. Допускаються 

несуттєві неточності; 
7-5 балів – студент написав письмову роботу-аналіз аргументації, але не демонструє 

глибини знань та здатності до критичного аналізу, не спирається на необхідну 

методологічну базу, використовує лише навчальну літературу. Робота містить суттєві 

неточності;  
4-0 балів – студент не демонструє здатності до аналізу та критичного оцінювання 
аналізованого тексту, фрагментарно та поверхово презентує підготовлений матеріал, 
не демонструє глибини знань. Робота містить суттєві помилки. 
Підготовка та презентація роботи-дослідження «Письмовий логіко-риторичний 

аналіз політичної аргументації за заданим алгоритмом (визначення її форми, 

правильності побудови, встановлення використаних у ній прийомів впливу, мовних 

стратегій)»: 
18-15 балів – студент демонструє здатність до аналізу, узагальнення, критичного 

оцінювання та розв’язання комплексних проблем, висвітлених в аналізованій ним 

промові політичного діяча; вміння виявляти зв’язки між логіко-риторичним знанням та 



його застосуванням на практиці; вміння проводити логіко-риторичний аналіз 
політичної аргументації, самостійно формуючи для цього методологічну базу, 

використовуючи обов’язкову та додаткову літературу з логіки, риторики, теорії 

аргументації;  
14-10 балів – студент демонструє здатність до аналізу комплексних проблем, 

висвітлених в аналізованій ним промові політичного діяча;  у достатньому обсязі 

володіє матеріалом, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, використовує лише обов’язкову літературу з 

логіки та риторики. У процесі презентації логіко-риторичного аналізу політичної 

аргументації допускаються несуттєві неточності; 
9-6 балів – студент в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань та 

критичного ставлення до проблем, не спирається на необхідну літературу з логіки та 

риторики, теорії аргументації. У процесі презентації логіко-риторичного аналізу 

політичної аргументації допускаються суттєві неточності; 
5-0 балів – студент не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, не може пояснити, які види аргументів і прийомів впливу використано 

в аналізованій ним промові політичного діяча. У процесі презентації логіко-
риторичного аналізу політичної аргументації має суттєві помилки. 
Підготовка та участь у турнірі сперечальників: 
15-13 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

використовує у процесі аргументації власної позиції й критики протилежної точки 

зору, всебічно розкриває зміст досліджуваної теми, демонструє відсутність помилок у 

побудованій аргументації в самостійній роботі, знання прийомів впливу; 
12-9 балів – студент демонструє здатність до критичного оцінювання обговорюваних 

проблем, але фрагментарно розглядає заявлену проблематику, недостатньо розкриває 

зміст поставлених питань. Припускається несуттєвих помилок у побудові й аналізі 

аргументації.   
8-0 балів – студент не демонструє здатності до аналізу та критичного оцінювання 

обговорюваних проблем, фрагментарно та поверхово розглядає заявлену 

проблематику, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Припускається 

суттєвих помилок у побудові й аналізі аргументації.   
3. 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 достовірність, незаангажованість у розкритті питань 

підсумкової контрольної роботи; 
15-12 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 

достовірність у розкритті питань підсумкової контрольної роботи. Допускаються 

несуттєві неточності;  
11-5 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; 
4-0 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.  Комунікаційна функція логіки та 

предмет сучасної теорії аргументації 
2   

2 Тема 2. Комунікація і логічні операції над 

поняттями 
2 2  

3 Тема 3. Комунікація, судження і 

висловлювання 
 2  

4 Тема 3.  Поняття про аргументацію та критику 2 2  
5 Тема 4. Дедуктивна аргументація 4 2  
6 Тема 5. Правдоподібна аргументація 2 2  

7 Тема 6. Структура аргументації 2 2  

8 

Презентація письмової роботи-дослідження  

«Письмовий аналіз аргументації за заданим 

алгоритмом (визначення її форми та 

структури)» 
 

 4 24 

9 Тема 7. Правила, помилки в аргументації та 

критиці. Поняття про прийоми впливу 
4 2  

10 Тема 8. Форми мовленнєвого впливу 4 2  

11 

Презентація письмової роботи-дослідження  

«Письмовий логіко-риторичний аналіз 

політичної аргументації за заданим 

алгоритмом (визначення її форми, 

правильності побудови, встановлення 

використаних у ній прийомів впливу, 

мовних стратегій)» 

 2 24 

12 Підготовка та участь у турнірі 
сперечальників 

2 4 20 

13 Підсумкова контрольна робота 2   
 ВСЬОГО 26 26 68 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
Лекцій                – 26 год. 
Семінари   – 26 год. 
Самостійна робота  – 68 год. 
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