




ВСТУП 
 

1. Мета дисципліни – формування у студентів системи знань з теорії та практики 

аргументації для забезпечення розвитку та вдосконалення навичок аналізу та побудови 

власної переконливої аргументації, критики точок зору опонента, проведенню суперечок 

різних типів. 
 
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати: основні етапи та характеристики 

історико-культурного процесу; теорію та історію розвитку логічного знання, риторики. 
2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію для побудови аргументацій, будувати 

міркування, робити раціональні висновки з наявної інформації, виявляти структурні 

компоненти висловлювань та міркувань, презентованих за допомоги природної мови. 
3. Володіти елементарними навичками роботи з фаховою літературою, пошуковими 

системами в інтернеті, управління інформацією, критичного ставлення до подій та явищ. 
 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Теорія та практика аргументації в 

політиці» належить до переліку дисциплін вільного вибору студента та викладається у 4 
семестрі бакалаврату. Навчальна дисципліна знайомить студентів з предметом та історією 

теорії аргументації, видами суперечок, складниками аргументації. Розглядаються форма, 

схема та структура аргументації. Визначаються правила, помилки та прийоми впливу щодо 

точки зору, аргументів та процедури суперечки; психологічні аспекти переконливої 

аргументації. 
 
4. Завдання (навчальні цілі):  

• сформувати уявлення про предмет та історію теорії аргументації, види суперечок, 

критичну дискусію як ідеальну модель суперечки; 
• сформувати уявлення про аргументацію в політиці, її складники, види аргументації за 

формою, схемою та структурою; 
• сформувати уявлення про правила, помилки та прийоми впливу стосовно складників 

аргументації та процедури суперечки; 
• сформувати навички аналізу текстів аргументативного характеру на предмет 

встановлення складників аргументації, дотримання правил та виявлення помилок; 
• сформувати навички побудови та презентації аргументації на захист власної точки 

зору та критики позицій інших учасників суперечки. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
загальні: 

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. 

фахові: 
ФК 7.  Здатність застосовувати теорії та методи прикладної політології, політичних 

комунікацій, спеціальних політологічних дисциплін у професійній діяльності.  
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) 

Методи 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 
Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
Код  Результат навчання 

 Знати:    
1.1 предмет та історію теорії 

аргументації, види суперечок 
Лекція, 

семінар, 
самостійна 

робота 

Усна 

презентація 

самостійної 

роботи, іспит 

10 

1.2 складники та види аргументації  Лекція, 

семінар, 
самостійна 

робота 

Усна 

презентація 

самостійної 

роботи, іспит 

15 

1.3 правила, помилки та прийоми 

впливу в суперечках 
Лекція, 

семінар, 
самостійна 

робота 

Усна 

презентація 

самостійної 

роботи, іспит 

15 

 Вміти:    
2.1 аналізувати аргументацію на 

предмет дотримання правил, 

наявних помилок та прийомів 

впливу 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усна 

презентація 

самостійної 

роботи, іспит 

15 

2.2 будувати аргументацію для 

обґрунтування власної точки зору 
Семінар, 

самостійна 

робота 

Усна 

презентація 

самостійної 

роботи, іспит 

15 

2.3 будувати критику інших відомих 

положень з певної теми 
Семінар, 

самостійна 

робота 

Усна 

презентація 

самостійної 

роботи, іспит 

10 

 Комунікація:    
3.1 демонструвати здатність до 

вільної комунікації мовою 

навчання, грамотно презентувати 

свою позицію стосовно 

обговорюваної теми 

Семінар, 
самостійна 

робота 

Усна 

презентація 

самостійної 

роботи 

10 

 Автономність та 

відповідальність: 
   

4.1 нести відповідальність за 

достовірність та політико-
ідеологічну незаангажованість 

проведених аналізів аргументації 

Семінар, 
самостійна 

робота 

Усна 

презентація 

самостійної 

роботи 

10 

 
 
 
 
 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  
 



                                                     Результати навчання  
                                                                     дисципліни 
Програмні  
результати навчання 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

3.
1 

4.
1 

ПРН 4. Мати навички професійної комунікації. + + + + + + + + 
ПРН 5. Вміти використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології у професійній діяльності. 
+ + +    +  

ПРН 14.  Застосовувати теорії та методи прикладної 

політології, політичних комунікацій, спеціальних 

політологічних дисциплін у професійній діяльності. 

   + + +  + 

ПРН 16.   Презентувати результати теоретичних і 

прикладних досліджень фахівцям і широкій аудиторії, 

засобам масової інформації, експертам з інших галузей 

знань. 

 + + + + + + + 

 
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 1.1-1.3), що складає 40 % від загальної оцінки та оцінювання практичної 

підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.3); (комунікація – 3.1); (автономність та 

відповідальність 4.1), що складає 60% загальної оцінки. 
Оцінювання семестрової роботи: 
1. Усна презентація самостійної роботи (підготовленої аргументації): РН 1.1-1.3, 

2.1-2.3, 3.1, 4.1 – 18/ 30 балів 
2. Самостійна робота (аналіз аргументативного тексту): РН 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1, 4.1 

– 18/ 30 балів 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усієї навчальної дисципліни. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 

отриманих за аудиторну роботу (усна презентація підготовленої аргументації) та за 

самостійну роботу (аналіз аргументативного тексту).  
Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 
- в максимальному вимірі   60 балів 
- в мінімальному вимірі  36 балів 
У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на 

семінар в письмовій формі. 
 Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 
 Іспит у письмовій формі: РН 1.1-1.3, 2.1-2.3 – 24/ 40 балів 

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 питань, 
кожне з яких оцінюється за шкалою 20 білів, що в загальному підсумку дає 40 балів за іспит. 

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути 

меншою 24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не додаються до 

семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час навчального періоду). В 

екзаменаційній відомості у колонці «бали за іспит/екзамен» ставиться «0», а в колонку «підсумкова 

оцінка з дисципліни» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру. 

Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів. 
Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається 

із суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та екзаменаційної роботи (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 презентація 

підготовленої 

аргументації 

Семінар  
Min – 18 Max – 30 

Самостійна робота До тем 1-6: Аналіз 

аргументативного тексту  Min – 18 Max – 30 

Загальна 

семестрова оцінка з 

дисципліни 

 
36 60 

 
Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 
Усна презентація підготовленої аргументації: 
30-23 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, логічно та 

послідовно викладає власну позицію, демонструє ґрунтовність власної аргументації, 

критичну оцінку контрпозицій; 
22-18 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, 

допускаються несуттєві неточності в побудованій аргументації; 
17-0 балів – студент демонструє поверховість при побудові власної аргументації, 

виклад міркувань відбувається непослідовно або подає лише письмовий варіант аргументації 

без презентації на занятті. 
 

2. Самостійна робота: 
Аналіз аргументативного тексту: 
30-23 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, демонструє 

глибину та неангажованість в аналізі обраного аргументативного тексту; 
22-18 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, 

допускаються неточності в аналізі обраного аргументативного тексту; 
17-0 балів – студент поверхово здійснює аналіз обраного аргументативного тексту, 

робота містить помилки. 
 
 

3. Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання): 
20-17 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує отримані результати, демонструє самостійність письмової роботи; 
16-12 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, 

вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в 

основному розкриває зміст поставленого завдання, демонструє самостійність письмової 

роботи. Допускаються несуттєві неточності; 
11-6 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє 

глибини знань у вирішені поставлених завдань, 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 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 
 

 
№ 

 
НАЗВА ТЕМИ Кількість годин 

Лек. Сем. Сам. 

роб. 
1. Тема 1. Предмет сучасної теорії аргументації 1  6 
2. Тема 2. Історія розвитку теорії аргументації 1  6 
3. Тема 3. Форма аргументації   8 
4. Тема 4. Схема та структура аргументації 2  8 
5. Тема 5. Правила, типові помилки та прийоми впливу 

щодо точки зору в аргументації 
  6 

6. Тема 6. Правила, типові помилки та прийоми впливу 

щодо аргументів в аргументації 
  6 

7. Аналіз аргументативного тексту   30 
8. Тема 7. Правила, типові помилки та прийоми впливу 

щодо процедури суперечки  
  6 

9. Підготовка та презентація аргументативного 

тексту  
 2 30 

10. Тема 8. Психологічні чинники побудови переконливої 

аргументації 
  8 

 Всього 4 2 114 
 
Загальний обсяг – 120 год., у тому числі: 
Лекцій – 4 год., 
Семінарських занять – 2 год., 
Самостійна робота – 114 год. 
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