
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ФП 1.17 
2. Назва: Логіка 

3. Тип: обов’язковий 

4. Рівень вищої освіти: I 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: IV 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: д.філос.наук, 

проф. Наконечна О.П. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

● знати: предмет дисципліни, її структуру, понятійний апарат; зміст основних 

форм мислення, їх форм та видів; основні принципи і закони правильного 

мислення; основи теорії аргументації. 

● уміти: оперувати логічною термінологією, уникати логічних помилок; 

сформувати навички коректного проведення дискусії; вміло й ефективно 

застосовувати знання з логіки в своїй діяльності, аргументовано відстоювати 

свої погляди.  

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Історія філософії, 

Герменевтика, Етика, Історія філософії України. 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: Феноменологія 

культури та культура повсякденності, Семіотика культури, Релігієзнавство. 
12. Зміст курсу: Логіка як наука: етапи її становлення та розвитку. Поняття як форма 

мислення. Судження як форма мислення. Умовивід як форма мислення та його види. 

Характеристика основних законів логіки. Логічні основи практичної та соціально-

комунікативної діяльності. Основи теорії аргументації. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Конверський А.Є. Логіка: Підручник. – 2‐ге вид., виправлене.  К. 2017.  

2. Жеребкін В.Є. Логіка: Підручник.  К., 2008. 

3. Мозгова Н.Г. Логіка:. Навч. посібник. К., 2008. 

4. Хоменко І.В. Логіка: теорія та практика: Підручник. К., 2010. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
14 год. лекцій, 16 год. семінарських занять, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові 

науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів.  

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): залік в кінці 4 семестру.  

Поточний контроль (60 балів): опитування, колоквіуми,  тестування. 

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри філософії          Наконечна О.П., д.філос.наук, професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THE DESCRIPTION OF ACADEMIC DISCIPLINE 
1. Code: ФП 1.17 
2. Title: Logic 

3. Type: required  

4. The level of higher education: I 
5. Year of study for proposed discipline: 2 

6. Semester: ІV 

7. The ECTS credits: 3 

8. Name and surname of the lecturer / lecturers, academic degree, position: 
Nakonechna O.P., Doctor of Philosophy, Professor, Head of Philosophy Department 

9. Learning Outcomes: after completion of the discipline the student should: 
• have knowledge about: subject of discipline, its structure, conceptual 

apparatus; the content of the main forms of thinking, their forms and types; basic 

principles and laws of correct thinking; basics of argumentation theory. 

be able to: operate with logical terminology, avoid logical mistakes; form the 

skills of correct discussion; skillfully and effectively apply knowledge of logic in 

their activities, argue their views. 

10. Forms of classes: training sessions, self-work, seminars, control measures. 

11. Preceding subjects: History and culture of Ukraine, History of philosophy, 

Hermeneutics, Ethics. 

Accompanying subjects: Phenomenology of culture and culture of everyday life, 

Semiotics of culture, Religious studies. 

12. Course Content: Logic as a science: stages of its formation and development. 

Concept as a form of thinking. Judgment as a form of thinking. Inference as a form of 

thinking and its types. Characteristics of the basic laws of logic. Logical bases of practical 

and social-communicative activity. Fundamentals of the theory of argumentation. 

13. Recommended edition:  
1. Konversʹkyy A.YE. Lohika: Pidruchnyk. – 2‐he vyd., vypravlene. K. 2017. 

 2. Zherebkin V.YE. Lohika: Pidruchnyk. K., 2008. 

 3. Mozhova N.H. Lohika:. Navch. posibnyk. K., 2008. 

 4. Khomenko I.V. Lohika: teoriya ta praktyka: Pidruchnyk. K., 2010. 

14. Learning activities and teaching methods: 
14 hrs. lections, 16 hrs. seminars, 60 hrs. self-work. Total – 90 hrs. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lectures, individual tasks, 

implementation of business and role-plays, case methods, individual and group research 

tasks, the use of multimedia. 

15. Methods and evaluation criteria: 
Assessment is carried out on a 100-point scale. Final control (40 points): test at the 

end of 4 semester. Current control (60 points): quizzes, colloquia, a test of knowledge. 

16. Language: Ukrainian. 

 

Head of Department              Nakonechna O.P., Doctor of Philosophy, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


