
 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІКА» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Логіка 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  
 Факультет іноземної філології та соціальних 

комунікацій. Кафедра філософії 

Розробник(и) 

Козинцева Тетяна Олександрівна, кандидат 

філософських наук, доцент, доцент кафедри 

філософії 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти; НРК – 7 рівень; QF-

LLL – 6 рівень; FQ-EHEA – перший цикл. Другий 

рівень вищої освіти; НРК – 8 рівень, QF-LLL – 7 

рівень, FQ-EHEA – другий цикл. 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 

16 тижнів протягом одного з семестрів:  3-го – 7-

го  семестрів для першого рівня вищої освіти; 

16 тижнів протягом одного з семестрів: 2-го - 3-го 

семестрів для другого рівня вищої освіти  

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 

кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 32 години 

становить контактна робота з викладачем (16 

годин лекцій; 16 годин семінарських занять), 118 

годин становить самостійна робота 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна. Доступна для 

всіх здобувачів вищої освіти  

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування студентами основ правильного та критично 

орієнтованого мислення та здатності його застосовувати як у професійній сфері, так і в 

повсякденному  житті. 

4. Зміст навчальної дисципліни 



 

 

Тема 1.Логіка як наука. Логічна характеристика форм та законів мислення  

Становлення логіки як науки. Основні закони логіки. Загальна характеристика форм мислення. 

Істинність та формально-логічна правильність мислення. 

Тема 2. Поняття як форма мислення  

Логічна характеристика понять. Обсяг та зміст поняття. Види понять. Логічні операції з 

поняттями: визначення, поділ, обмеження та узагальнення.    Визначення відношень між 

поняттями за допомогою кругів Ейлера-Венна. 

Тема 3. Судження як форма мислення 

 Види суджень. Структура суджень. Класифікація суджень. Будова та розподіленність термінів в 

простих судженнях. Складні судження. Таблиця істинності суджень Відношення між судженнями 

логічного квадрату. 

Модальні судження. Формалізація суджень 

Тема 4.  Умовивід як форма мислення 

Безпосередні умовиводи. Простий категоричний силогізм. Правила та фігури категоричного 

силогізму. Скорочений силогізм. Складні силогізми. Опосередковані дедуктивні умовиводи. 

Умовні умовиводи. Індукція, її види. Методи встановлення причинних зв’язків. Аналогія.   

Тема 5. Логічні основи теорії аргументації  

Форми діалогу та його структура. Суперечка, діалог, полеміка: їх співвідношення. Варіанти 

ведення полеміки. Дискусія, диспут, дебати. Засоби ведення суперечки. Логіка питань та 

відповідей. Помилки при складанні питань. Правильність побудування відповідей. 

Тема 6. Логічні основи теорії аргументації  

Доведення: його будова та види. Логіка спростування та доведення. Правила стосовно тези. 

Правила стосовно аргументів. Правила стосовно демонстрації. Контекстуальна аргументація. 

Софізми та парадокси.  

Тема 7. Форми розвитку знання  

  Поняття знання. Співвідношення інформації та знання. Основні етапи розвитку знання. Поняття 

проблеми. Види проблем. Поняття гіпотези. Види гіпотез. Пізнавальний потенціал гіпотези. 

Поняття факту, теорії та концепції. Поняття закону.  

Тема 8. Основи критичного мислення 

Критичне мислення: його особливості та актуальність. Критичне мислення в умовах 

інформаційного суспільства. Правила перевірки інформації на коректність, релевантність та 

достовірність. Форми та способи маніпулювання свідомістю та чинники, що її унеможливлюють.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. 

свідомо використовувати закони і форми мислення та правильно будувати 

процес міркування 

 

РН2. 
 здійснювати самостійно логічні операції над поняттями, висловлюваннями, 

умовиводами; 

РН3.  правильно формулювати запитання та відповіді; 

РН4. 
розпізнавати логічні помилки у суперечках та давати їм логічну оцінку;  

визначати логічні помилки в текстах; 

РН5. критично засвоювати будь-яку інформацію; 

6. Роль навчальної  

дисципліни у досягненні програмних результатів  



 

 

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять є лекції (Л) та семінарські заняття(СЗ) 

Тема 1. 

Л 1. Логіка як наука. Логічна характеристика форм та законів мислення  

Становлення логіки як науки. Основні закони логіки. Загальна характеристика форм мислення. 

Істинність та формально-логічна правильність мислення. 

СЗ 1.Логіка як наука. Логічна характеристика форм та законів мислення  

Становлення логіки як науки. Основні закони логіки. Загальна характеристика форм мислення. 

Істинність та формально-логічна правильність мислення. 

Тема 2.  

Л 2. Поняття як форма мислення  

Логічна характеристика понять. Обсяг та зміст поняття. Види понять. Логічні операції з 

поняттями: визначення, поділ, обмеження та узагальнення. Визначення відношень між поняттями 

за допомогою кругів Ейлера-Венна. 

СЗ 2. Поняття як форма мислення 

 Логічна характеристика понять. Обсяг та зміст поняття. Види понять. Логічні операції з 

поняттями: визначення, поділ, обмеження та узагальнення. Визначення відношень між поняттями 

за допомогою кругів Ейлера-Венна. 

Тема 3.  

Л 3. Судження як форма мислення 

 Види суджень. Структура суджень. Класифікація суджень. Будова та розподіленність термінів в 

простих судженнях. Складні судження. Таблиця істинності суджень Відношення між судженнями 

логічного квадрату. Модальні судження. Формалізація суджень. 

СЗ 3.Судження як форма мислення 

Види суджень. Структура суджень. Класифікація суджень. Будова та розподіленність термінів в 

простих судженнях. Складні судження. Таблиця істинності суджень Відношення між судженнями 

логічного квадрату. Модальні судження. Формалізація суджень. 

Тема 4.  

Л 4. Умовивід як форма мислення 

Безпосередні умовиводи. Простий категоричний силогізм. Правила та фігури категоричного 

силогізму. Скорочений силогізм. Складні силогізми. Опосередковані дедуктивні умовиводи. 

Умовні умовиводи. Індукція, її види. Методи встановлення причинних зв’язків. Аналогія.   

СЗ 4. Умовивід як форма мислення 

Безпосередні умовиводи. Простий категоричний силогізм. Правила та фігури категоричного 

силогізму. Скорочений силогізм. Складні силогізми. Опосередковані дедуктивні умовиводи. 

Умовні умовиводи. Індукція, її види. Методи встановлення причинних зв’язків. Аналогія.   

Тема 5.  

Л 5. Логічні основи теорії аргументації (1 частина) 

Форми діалогу та його структура. Суперечка, діалог, полеміка: їх співвідношення. Варіанти 

ведення полеміки. Дискусія, диспут, дебати. Засоби ведення суперечки. Логіка питань та 

відповідей. Помилки при складанні питань. Правильність побудування відповідей. 

СЗ 5. Логічні основи теорії аргументації (2 частина) 

Форми діалогу та його структура. Суперечка, діалог, полеміка: їх співвідношення. Варіанти 

ведення полеміки. Дискусія, диспут, дебати. Засоби ведення суперечки. Логіка питань та 

відповідей. Помилки при складанні питань. Правильність побудування відповідей. 

Тема 6. 

Л 6. Логічні основи теорії аргументації  

Доведення: його будова та види. Логіка спростування та доведення. Правила стосовно тези. 



 

 

Правила стосовно аргументів. Правила стосовно демонстрації. Контекстуальна аргументація. 

Софізми та парадокси.  

СЗ 6. Логічні основи теорії аргументації 

Доведення: його будова та види. Логіка спростування та доведення. Правила стосовно тези. 

Правила стосовно аргументів. Правила стосовно демонстрації. Контекстуальна аргументація. 

Софізми та парадокси.  

Тема 7. 

Л 7. Форми розвитку знання  

 Поняття знання. Співвідношення інформації та знання. Основні етапи розвитку знання. Поняття 

проблеми. Види проблем. Поняття гіпотези. Види гіпотез. Пізнавальний потенціал гіпотези. 

Поняття факту, теорії та концепції. Поняття закону.  

СЗ 7. Форми розвитку знання 

Поняття знання. Співвідношення інформації та знання. Основні етапи розвитку знання. Поняття 

проблеми. Види проблем. Поняття гіпотези. Види гіпотез. Пізнавальний потенціал гіпотези. 

Поняття факту, теорії та концепції. Поняття закону.  

Тема 8. 

Л 8. Основи критичного мислення 

Критичне мислення: його особливості та актуальність. Критичне мислення в умовах 

інформаційного суспільства. Правила перевірки інформації на коректність, релевантність та 

достовірність. Форми та способи маніпулювання свідомістю та чинники, що її унеможливлюють. 

СЗ 8. Основи критичного мислення 

Критичне мислення: його особливості та актуальність. Критичне мислення в умовах 

інформаційного суспільства. Правила перевірки інформації на коректність, релевантність та 

достовірність. Форми та способи маніпулювання свідомістю та чинники, що її унеможливлюють. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Мікровикладання за темами 1та 7 

НД 2.Контрольні роботи за темами 2-4 

НД 3. Проект за темами 5-6 

НД 4. Мультимедійна презентація за темою 8 

8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. Інтерактивні лекції; 

МН2. Контекстне навчання;  

МН3. Розвиток критичного мислення;   

МН4. Проектна технологія 

Лекції надають студентам матеріали з основних форм та законів правильного мислення, технік 

побудування доказу та спростування, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої 

освіти (РН 1, РН 2, РН 3, РН 4, РН 5). Лекції доповнюються семінарськими заняттями, де 

використовується контексте навчання, що надає студентам можливість застосовувати теоретичні 

знання на практиці ( РН 2, РН 3, РН 4, РН 5). Розвиток критичного мислення спрямований на 

здійснення рефлексії за конкретно поставленим завданням щодо операції доведення або 

спростування (РН 4). Проектна технологія спрямована на створення власного проекту щодо 

перевірки інформації в інформаційному просторі інтернету з використанням засвоєних знань та 

навичок  (РН 5).  

 Самостійному навчанню сприятиме підготовка до лекцій, семінарських занять, а також робота над 

власним проектом, що спричинить розвиток навичок критичного мислення, швидкого критичного 

читання, спостереження, синтезу та аналізу. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 



 

 

 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання лише 

з незначною кількістю 

помилок 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною кількістю 

помилок 

4, 0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60 ≤ RD ≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬНО можливе повторне 

складання  

2 (незадовільно) 

 

35 ≤ RD ≤ 59 

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

2 (незадовільно) 

RD < 35 

 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи формативного оцінювання: опитування та усні коментарі 

викладача за його результатами, настанови викладачів в процесі виконання практичних завдань, 

обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних практичних завдань. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі мікро викладання (демонстрація та аналіз 

навичок з логіки, письмовий аналіз відео та мультимедійної презентації. Всі роботи повинні бути 

виконані самостійно. Індивідуальні завдання, схожі між собою, а також плагіат будуть відхилені. 

Оцінка студента формується таким чином: 

           1. Контрольні роботи за темами 2-4 – 30 балів 

2. Проект за темами 5-6 - 20 балів;  

3.  Мультимедійна презентація (виконання, захист) – 30 балів 

4. Мікро викладання .- 20 балів 

Форма підсумкового контролю - залік 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

 

Навчальний процес потребує використання 

мультимедіа 

 

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

Основна література: 

Конверський, А. Є. Логіка: підручник 

/ А. Є. Конверський. – 5-е вид., перероб. та доп. – К.: 

ЦУЛ, 2015. – 320 с.  

Допоміжна література: 

1. Конверський, А. Є. Сучасна логіка: підручник. Ч.1: 

Класична логіка / А. Є. Конверський. – К.: Київський 

нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2016. – 190 с.  

2.Попов, М. В. Логіка: навч. посіб/ М. В. Попов. – К.: 

Медицина, 2015. – 184 с. 

3. Тягло О. В. Чи існує особлива юридична логіка? 



 

 

/ О. В. Тягло // Форум права. – 2017. – № 1. – C. 188-

194. 

 Інформаційні ресурси в Інтернеті:  

Шрамко Я. Філософсько-методологічні засади 

багатозначної логіки // Курс лекцій . – К.,2018 

https://www.youtube.com/watch?v=RzJetu-JyTw 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=RzJetu-JyTw

