




ВСТУП 

 

1. Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи знань з теорії та історії логіки, 

яка включає в себе характеристику форм мислення та основних формально-логічних законів, 

що сприятиме розвитку й удосконаленню у студентів практичних навичок логічно правильно 

міркувати, критично мислити. 

 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи історичного 

розвитку людства, загальну характеристику природної мови. 

2. Вміти виявляти структурні компоненти міркування в текстах різноманітного характеру. 

3. Володіти елементарними навичками роботи з фаховою літературою. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна знайомить студентів з предметом 

та методом логіки як науки, історичними етапами розвитку логічного знання, основними 

формально-логічними законами, рівнями та вимірами логіко-семіотичного аналізу. 

Розглядаються види та структура значення імені, принципи теорії іменування, структура та 

види понять, відношення між поняттями, логічні операції над поняттями. Визначаються 

правила логічних операцій над поняттями. Розглядаються види висловлювань, структура та 

види простих суджень, відношення між простими судженнями, логічні сполучники. 

Пояснюються основи класичної пропозиційної логіки: мова, метод таблиць істинності, 

відношення логічного слідування. З’ясовуються специфіка та види дедуктивних і 

правдоподібних міркувань. Розглядаються логічні основи аргументації. 

 

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про форми 

міркувань людей, що виявляють за допомоги методу формалізації, а також характеристику 

понять та правила виконання логічних операцій над ними. 

 

Дисципліна спрямована на формування таких програмних компетентностей: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  
ФК 1. Здатність презентувати результати професійної діяльності в усній та письмовій 

формі, надавати відповідну аргументацію. 

ФК 3. Здатність критично аналізувати культурні явища та процеси з використанням 

загальнонаукових та спеціальних наукових методів. 

 

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 

підсумко

вій оцінці 

з 

дисциплі

ни 

Код  Результат навчання 

 Знати:    

1.1 предмет та метод логіки, 

історичні етапи розвитку 

логічного знання 

Лекція, семінар  Усна відповідь, 

контрольна робота, 

іспит 

5 

1.2 структуру, виміри та рівні 

знакового процесу 

Лекція, семінар Усна відповідь, 

контрольна робота, 

іспит 

5 
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1.3 структуру поняття, типи 

відношень між поняттями, 

логічні операції над поняттями 

Лекція, семінар Усна відповідь, 

контрольна робота, 

іспит 

5 

1.4 структуру, види та логічні 

відношення між судженнями, 

умови істинності логічних 

сполучників; метод таблиць 

істинності 

Лекція, семінар Усна відповідь, 

контрольна робота, 

іспит 

5 

1.5 форми дедуктивних 

міркувань, види 

правдоподібних міркувань 

Лекція, семінар, 

самостійна робота 

Усна відповідь, 

контрольна робота, 

іспит, самостійна 

робота № 1 

10 

 Вміти:    

2.1 виявляти головні поняття у 

тексті, з’ясовувати їхню 

структуру, встановлювати 

відношення між ними 

Лекція, семінар Усна відповідь, 

вправи, контрольна 

робота, іспит 

10 

2.2 логічно правильно 

узагальнювати, обмежувати, 

поділяти, класифікувати, 

визначати поняття 

Лекція, семінар Усна відповідь, 

вправи, контрольна 

робота, іспит 

10 

2.3 виявляти вид і структуру 

висловлювань 

Лекція, семінар Усна відповідь, 

вправи, контрольна 

робота, іспит 

10 

2.4 встановлювати вид міркування 

та визначати дотримання 

правил і законів логіки в ньому 

Лекція, семінар Усна відповідь, 

вправи, контрольна 

робота, іспит 

10 

 Комунікація:    

3.1 демонструвати здатність до 

вільної комунікації мовою 

навчання 

Семінар  Усна відповідь 5 

3.2 грамотно презентувати свою 

позицію стосовно 

обговорюваної теми 

Семінар, 

самостійна робота 

Усна відповідь, 

самостійна робота 

№ 2 

10 

3.3 брати участь у фахових 

дискусіях у процесі 

аудиторної роботи 

Семінар Усна відповідь  5 

 Автономність та 

відповідальність  

   

4.1 приймати рішення щодо 

вибору способів аналізу 

понять 

Семінар  Вправи, контрольна 

робота, іспит 

5 

4.2 приймати рішення щодо 

вибору способів аналізу 

міркувань 

Семінар Вправи, контрольна 

робота, іспит 

5 
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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

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

4
.1

 

4
.2

 

ПРН 1. Мати навички 

критичного мислення, 

викладати у зрозумілий спосіб 

власні думки, здійснювати їх 

аргументацію. 

+ + + + +     + + +   

ПРН 2. Аналізувати, 

коментувати, узагальнювати, 

наукові та аналітичні тексти 

культурологічного характеру. 

     + + + +    + + 

ПРН 3. Створювати логічно і 

структурно організовані 

тексти з питань культурології, 

відповідно до спеціалізації. 

 +        + + + + + 

ПРН 6. Виявляти, перевіряти 

та узагальнювати інформацію 

щодо різноманітних 

контекстів культурної 

практики, визначати ступінь їх 

актуальності із застосуванням 

релевантних джерел, 

інформаційних, 

комунікативних засобів та 

візуальних технологій.  

  + + + +  + +      

ПРН 16. Визначати, 

формулювати та 

аргументувати власну 

громадянську та професійну 

позицію щодо актуальних 

суспільних питань. 

  + + + +    + + + + + 

 

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 1.1–1.5), що складає 30% від загальної оцінки та оцінювання 

практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1–2.4); (комунікація 3.1-3.3); 

(автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 70% загальної оцінки. 

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна відповідь: РН 1.1-1.5, 2.1-2.4, 3.1-3.3 – 12/ 20 балів. 

2. Вправи: РН 2.1-2.4, 4.1-4.2 – 5/ 10 балів. 

3. Самостійна робота № 1 (конспект першоджерел): РН 1.5 – 3/ 6 балів. 

4. Самостійна робота № 2 (конспект навчального матеріалу): РН 3.2 – 2/ 4 бали. 

5. Контрольна робота (теоретична складова): РН 1.1-1.3, 2.1-2.4, 4.1-4.2 – 14/ 20 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 (експрес-тестування, усні відповіді, контрольна робота) та за 
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самостійні роботи. 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 розглянуті на 

семінарі практичні завдання у письмовій формі. 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 

Іспит у письмовій формі – РН 1.1-1.5, 2.1-2.4, 4.1-4.2 – 24 / 40 балів. 

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з теоретичного 

блоку та практичного завдання, кожне з яких оцінюється за шкалою 20 балів, 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. 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 з 

дисципліни 

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 відповідь Семінари протягом 

семестру 

«1» х 12 = 12 «2» х 10 = 20 

Вправи  Семінари протягом 

семестру 

«1» х 5 = 5 «2» х 5 = 10 

Самостійна робота   

Конспект 

першоджерел  

Жовтень  «3» х 1 = 3 «6» х 1 = 6 

Конспект 

навчального 

матеріалу 

Листопад  «2» х 1 = 2 «4» х 1 = 4 

Контрольна робота До тем 1-6 «14» х 1 = 14 «20» х 1 = 20 

Загальна семестрова 

оцінка  

 36 60 

Оцінка на іспиті  24 40 

Підсумкова оцінка 

з дисципліни 

 60 100 

 

Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 

Усна відповідь:  

2 бали – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

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

1 бал – студент у цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, має у відповіді неточності. 
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Вправи: 

2 бали – студент правильно виконує практичні завдання; 

1 бал – виконання практичних завдань може містити несуттєві неточності. 

Контрольна робота: 

20-18 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, демонструє ґрунтовні знання при виконанні практичних завдань; 

17-14 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, робота містить несуттєві неточності; 

13-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, має суттєві помилки в роботі. 

2. Самостійна робота: 

Самостійна робота № 1 (конспект першоджерел): 

6 балів – конспект містить відповіді на всі запитання, за якими потрібно було 

опрацювати першоджерела; 

3 бали – конспект фрагментарний, містить відповіді не на всі запитання, за якими 

потрібно було опрацювати першоджерела. 

Самостійна робота № 2 (конспект навчального матеріалу): 

4 бали – у конспекті розкрито всі запитання; 

2 бали – конспект фрагментарний. 

3. Екзаменаційна робота: 

Теоретичний блок містить 7 запитань з варіантами відповідей (по 1 питанню з тем 1-

5 і 2 питання з теми 6). Кожне запитання оцінюється від 2 до 4 балів (залежно від складності 

запитання). Максимальна оцінка за теоретичний блок – 20 балів. 

Практичне завдання: 

20-18 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, демонструє 

ґрунтовні знання при виконанні практичного завдання; 

17-15 балів – в достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, але не демонструє 

глибини знань, робота містить несуттєві неточності; 

14-12 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, робота містить суттєві неточності; 

11-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, має суттєві помилки в роботі. 

 

7.3. Шкала відповідності: 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ НАЗВА ТЕМИ Кількість годин 

Лек. Сем. Сам. 

роб. 

1. Тема 1. Предмет та метод логіки 4 4 5 

2. Тема 2. Логічна семіотика як підґрунтя логіки 4 4 5 

3. Тема 3. Ім’я та поняття. Самостійна робота №1 2 2 15 

4. Тема 4. Логічні операції над поняттями 4 4 5 

5. Тема 5. Висловлювання та судження. Самостійна робота 

№2 

10 10 15 

6. Тема 6. Міркування та умовивід 4 6 10 

7. Контрольна робота  2  5 

 Всього  30 30 60 

 

Загальний обсяг – 120 год., у тому числі: 

Лекцій – 30 год., 

Семінарських занять – 30 год., 

Самостійна робота – 60 год. 
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