
СКОРОЧЕНИЙ ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Логіка

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, 
лекцій 18 год., практичних занять 12 год., лабораторних занять 0 год., 
форма контролю залік. 

1. Перелік тем дисципліни.

Змістовий модуль 1. Предмет і закони логіки. Поняття як основа формальної логіки
Тема 1. Поняття і предмет логіки. 
Тема 2. Формально-логічні закони. 
Тема 3. Поняття. 

Змістовий модуль 2. Судження та умовивід
Тема 4. Судження. 
Тема 5. Умовивід. 
Тема 6. Різновиди умовиводів

Змістовий модуль 3. Аргументація. Основи риторики
Тема 7. Доказ і аргументація. 
Тема 8. Парадокси, паралогізми та софізми. 
Тема 9. Логіка і мистецтво спілкування.

2. Вимоги до попередньо набутих компетентностей (за потребою).

3. Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної 
дисципліни.

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
Здатність приймати обґрунтовані рішення.
Знання  структури,  сутності  та  функцій  логіки;  основних  формально-логічних  законів;

основних форм мислення (поняття, судження, умовивід); правил умовиводу і доказу. 
Вміння правильно використовувати форми і закони логіки при побудові умовиводу і доказу в

письмовій  і  усній  мові;  визначати  істинність  або  хибність  суджень  та  умовиводів  за
допомогою логічних правил; робити логічний аналіз текстів і усних висловлювань.

4. Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування 
даної дисципліни.

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства; усвідомлення цінності 
громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідності його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 
суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, 
її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 
техніки і технологій.

Здатність продемонструвати навички аргументованого обґрунтовування своїх поглядів за 
допомогою свідомого застосування отриманих знань з логіки; володіння прийомами 
доведення та спростування; навичками формулювання запитань і коректних відповідей; 
володіння основними риторичними прийомами.



5. Кафедра, що пропонує дисципліну: кафедра філософії
6. Провідний викладач (П.І.Б., посада, науковий ступінь, наукове звання):

Старікова Г.Г., доцент, канд. філос. н., доц.
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