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ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація  навчальної дисципліни, в т.ч. мета та цілі 

Предметом навчальної дисципліни «Логіка» є вивчення форм і 
законів правильного мислення; дослідження мислення з точки зору 
правильної побудови думки, вивчення принципів і структури теорії 
доведення та аргументації. 
Мета навчальної дисципліни: прилучення студентів до головних 
принципів і операцій людського мислення, оволодіння теоретичними 
знаннями про форми абстрактного мислення, формальнологічні 
закони та їх значення в практиці дедуктивних умовиводів, оволодіння 
знаннями основ теорії доведення та аргументації. 
Завдання: формування висококультурних фахівців, які володіють 
навиками аналітичного та критичного мислення, методологічною 
культурою, здатні вміло й ефективно застосовувати знання з логіки в 
своїй професійній діяльності; мають навички коректного проведення 
дискусії, аргументованого відстоювання своїх поглядів. 

Посилання на розміщення  навчальної дисципліни  на навчальній 

платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3666  

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК3. Здатність орієнтуватися в предметному полі культурології  

ЗК5. Здатність вчитися і бути сучасно освіченим, усвідомлювати 
можливість навчання впродовж життя.  

ЗК9. Здатність працювати як самостійно, так і в команді. 

ЗК10. Визнання морально-етичних аспектів досліджень і 
необхідності інтелектуальної доброчесності, а також професійних 
кодексів поведінки. 

ЗК11. Цінування та повага різноманітності та 
мультикультурності.  

ЗК13. Здатність усно й письмово спілкуватися українською мовою 
як державною в усіх сферах суспільного життя, зокрема у професійній 
діяльності. 

ЗК15. Здатність життєво й фахово реалізовувати себе на основі 
ціннісно-світоглядних надбань людства. 

ЗК16. Здатність розуміти світоглядні, правові, соціальні, психологічні, 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3666


економічні, культурно-історичні, духовно-моральні питання, що 
виходять за межі фахової спеціалізації, завдяки чому відповідально й 
ефективно діяти в різних суспільних контекстах, сприяючи 
позитивному розв’язанню нагальних проблем.  

ФК1.Знання принципів науково-дослідної роботи у предметному полі 
культурології. 

ФК2.Здатність науково-критично осмислювати традиційні та новітні 
культурологічні концепції всіх сфер буття людства на межі 
предметних галузей.  

ФК10. Здатність проводити міждисциплінарні дослідження, 
використовуючи понятійно-категоріальний апарат культурології, 
новітні наукові методи та підходи для характеристики культурних 
процесів в різних регіонах світу. 

ФК12. Науково-критичне осмислення традиційних та новітніх наукових 
концепцій. 

ФК14. Здатність виявляти сучасні тенденції співіснування різних 
культурних організацій, прогнозувати перспективи їх розвитку з 
урахуванням особливостей перебігу соціокультурних і політичних 
процесів. 

ФК15. Формування власних ідей щодо вирішення проблем 
культурного характеру в процесі професійної комунікації.ЗК3. Знання 
та розуміння предметної області та професійної діяльності.  

Програмні результати навчання (ПРН) 

РН1. Розуміти розвиток і становлення світової культурологічної 

думки у різних структурних напрямках культури. Уміти аналізувати 

світові культурні процеси та проектувати їх на вирішення 

міжкультурних відносин в Україні. 

РН2. Розуміти впливи різних течій на становлення науки про культуру, 

процес вивчення культурології у провідних європейських країнах, 

значення культурології у розвитку загальнолюдського універсального 

соціокультурного досвіду. 

РН7. Аргументувати зв'язки морально-етичних доктрин світу із 

загальнолюдськими моральними уявленнями. 

РН18. Формувати стратегії пошуку діалогу між представниками 

міжкультурних організацій задля досягнення громадянської злагоди в 

суспільстві, застосовуючи знання з іноземних мов. 

РН19. Оволодіння добрими робочими навичками працювати самостійно 



(кваліфікаційна робота), або в групі (лабораторні роботи, включаючи 

навички лідерства при їх виконанні), уміння отримати результат у 

рамках обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність та 

унеможливлення плагіату. 

РН21. Об'єктивно оцінювати досягнення культури, пояснювати 

феномен міжкультурних комунікацій.РН1.  Знати і розуміти наукові 

засади організації, модернізації та впровадження новітніх технологій в 

інформаційній, бібліотечній та архівній діяльності. 

Структура навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Основні форми логічного мислення 

Теми лекційних занять: 

Тема 1. Логіка як наука: етапи її становлення та розвитку. 

Опис теми: Розглядається предметне визначення логіки як науки та 
етапи її становлення. Аналізується проблема співвідношення 
мислення та мови, семантичний характер логіки. 

Тема 2. Поняття як форма мислення. 

Опис теми: Аналізується поняття як форма мислення, співвідношення 
поняття і слова. Розглядаються зміст, обсяг та види понять, 
відношення між поняттями. 

Характеризуються логічні операції над поняттями. 

Тема 3. Судження як форма мислення. 

Опис теми: Розглядається загальна характеристика та класифікація 
суджень, поділ суджень за модальністю. 

Аналізується відношення між судженнями за кількістю та якістю. 
«Логічний квадрат». Складне судження та його види. 

Змістовий модуль 2. 

Теми лекційних занять: 

Тема 4. Умовивід як форма мислення та його види. 

Опис теми: Розглядаються поняття умовиводу, його види: 
безпосередні дедуктивні та опосередковані дедуктивні умовиводи; 
категоричний силогізм та його різновиди. Аналізуються складні 
силогізми (полісилогізми),  сорит, епіхейрема. Розглядаються 
сутність та різновиди індуктивного умовиводу. умовивід за аналогією. 

Тема 5. Характеристика основних законів логіки. 



Опис теми: Розглядаються основні риси та особливості законів логіки 
та способи їх використання в людському мисленні та пізнанні. 

Тема 6. Логічні основи практичної та соціально-комунікативної 
діяльності. Основи теорії аргументації. 

Опис теми: Розглядається логічні основи соціально-комунікативної 
діяльності шляхом аналізу доведення та спростування, їх видів і 
структури. Аналізуються правила та помилки в доведенні та 
спростуванні. Розкривається  суперечка, її види та вимоги до 
суперечки. Здійснюється логічний аналіз запитань і відповідей. 

Тематика практичних занять: 

Семінарське заняття 1. Логіка як наука: етапи її становлення та 
розвитку. 

1. Особливості і риси логіки як науки 
2. Мислення як предмет вивчення логіки. Проблема співвідношення 
мислення та мови. 
3. Істинність і правильність мислення. 
4. Основні етапи розвитку логіки. 
Семінарське заняття 2. Поняття як форма мислення. 
1. Поняття як форма мислення. 
2. Зміст, обсяг та види понять. 
3. Відношення між поняттями. 
4. Логічні операції над поняттями. 
Семінарське заняття 3. Судження як форма мислення. 
1. Загальна характеристика суджень. 
2. Класифікація суджень. Поділ суджень за модальністю. 
3. Відношення між судженнями за кількістю та якістю. 
4. «Логічний квадрат». 
5. Складні судження та його види. 
Семінарське заняття 4. Умовивід як форма мислення та його 
види. Дедуктивний умовивід. 
1. Поняття умовиводу, його види. 
2. Безпосередні дедуктивні умовиводи. 
3. Опосередковані дедуктивні умовиводи. 
4. Категоричний силогізм та його різновиди. 
5. Складні силогізми (полісилогізми). Сорит. Епіхейрема. 
Семінарське заняття 5. Умовивід як форма мислення та його 
види. Індуктивний умовивід. 

1. Сутність індуктивного умовиводу. 
2. Повна і неповна індукція. 
3. Популярна та наукова індукція. 
4. Помилки в індуктивному умовиводі. 
5. Умовивід за аналогією. 
Семінарське заняття 6. Характеристика основних законів логіки. 



1. Поняття логічного закону. 
2. Закон тотожності. 
3. Закон суперечності (несуперечності). 
4. Закон виключеного третього. 
5. Закон достатньої підстави 
Семінарське заняття 7. Основи теорії аргументації. 
1. Поняття та структура доведення. 
2. Правила формально-логічного доведення. 
3. Пряме та непряме доведення. 
4. Поняття спростування та його види. 
5. Правила змістовного доведення 
Практичне заняття 8. Основи теорії аргументації 
Ділова гра. Моделювання ситуацій з використанням правил 
формально-логічного доведення та спростування. Розкривається  
суперечка, її види та вимоги до суперечки. 

 

Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 

Здатність аналітично мислити, уміння слухати і запитувати, 

висловлювати власну думку;  взаємодія та комунікація з людьми на 

основі моральних принципів; навички ефективної роботи у колективі, 

уміння всебічно оцінити ситуацію та приймати обґрунтовані рішення; 

здатність організовувати командну роботу над проектом, 

залагоджувати конфлікти; загальнокультурна грамотність.  

Форми та методи навчання 

Методи навчання: Інтерактивні лекції, мультимедійні презентації, 

навчальна дискусія, дебати, метод «малих груп», прес-конференція, 

аналіз і самоаналіз; технології викладання: рольові ігри, аналіз 

конкретних ситуацій, обговорення, презентації, міні-лекції та інше. 

Порядок та критерії оцінювання 

 
 Для оцінювання знань студентів передбачається проведення 
поточного та підсумкового контролю знань. Для досягнення цілей та 
завдань курсу студентам потрібно вчасно виконувати завдання, 
подані у планах семінарських занять, здійснювати самостійну роботу  
та оформляти її результати; вчасно здати модульні контролі знань. 
 Викладач проводить оцінювання індивідуальних завдань студентів 
шляхом проставлення балів за визначеними критеріями, що вчасно 
доводяться здобувачам освіти. Також, студент під наглядом 
викладача самостійно оцінює свою роботу. 
  Критерії оцінювання, детальний розподіл балів та шкала оцінювання 
наведена на сторінці навчальної дисципліни на навчальній платформі 



Moodle:  
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3666  
Перелік критеріїв оцінювання: 
- 60 балів ‒ за вчасне та якісне виконання завдань практичних занять 
та самостійну роботу; 
- 40 балів – модульний контроль, який складається з двох модулів 
(МК1 ‒ 20 балів, МК 2 ‒ 20 балів). 
Усього 100 балів. Підсумковий контроль –залік. 
Студенти можуть отримати додаткові бали за: виконання есе за 
темою курсу, участь у конференціях, круглих столах, конкурсах есе . 
Тему дослідницької роботи здобувачі можуть вибрати самостійно за 
погодженням із викладачем. Додаткові бали студентам також 
можуть бути зараховані за конкретні пропозиції з удосконалення 
змісту навчальної дисципліни. 
 
Модульний контроль проходитиме у формі тестування на навчальній 
платформі Moodle через ННЦНО. У тесті 30 запитань різної 
складності: рівень 1 – 20 запитань по 0,4 бали (8 балів), рівень 2 – 6 
запитань по 1 балу (6 балів), рівень 3 – 4 запитання по 1,5 бали (6 
балів). Усього – 20 балів. 
 

Поєднання навчання та досліджень 

Студенти мають можливість додатково отримати бали за 
виконання індивідуальних завдань дослідницького характеру з 
тематики курсу; можуть залучатися до участі у конкурсі есе, 
філософській олімпіаді, написання наукових тез і статей з тематики 
курсу та до участі у міжнародних, всеукраїнських конференціях та 
олімпіадах. 

Інформаційні ресурси 

 
Рекомендована література 

Базова 
1. Конверський А. Є. Логіка : Підручник. 2-ге вид., виправлене. 

Київ, 2017. – режим доступу 
http://philosophy.univ.kiev.ua/ua/view/Konversky_Logik/194/193/6 

2. Жеребкін В. Є. Логіка : Підручник. Київ, 2008.  
3. Мозгова Н. Г. Логіка : Навч. посібник. Київ, 2008. 
4. Хоменко І. В. Логіка : теорія та практика : Підручник. Київ, 

2010. 
Допоміжна 

1. Бандурка О. М., Тягло О. В. Курс логіки: підручник. Київ, 2002. 
2. Богдановський І., Льовкіна О. Логіка. Опорний конспект. Київ, 

2004.  
3. Жоль К. К. Вступ до сучасної логіки. Київ, 2002. 
4. Ішмуратов А. Т. Вступ до філософської логіки. Київ, Абрис, 

1997. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3666
http://philosophy.univ.kiev.ua/ua/view/Konversky_Logik/194/193/6


5. Логіка: словник-довідник / авт.-уклад. М. Г. Тофтул. Київ, 
2012.  

6. Лoгiкa : Xpecтoмaтія / aвт.-yпop. C. Д. Цaлiн. Xарків, Фaкт, 
2010. 864 c. 

7.  Логічний словник-довідник / С. Д. Цалін. Харків, Факт, 2006. 
384 с. 

8. Логико-риторические аспекты диалога : монография / [В. Ф. 
Берков и др. ; под ред. И. В. Хоменко]. Київ, 2011.  

9. Шепетяк О. Логіка. Підручник. Київ, 2015. 
 

Методичне забезпечення 
1. Наконечна О.П. Методичні вказівки та плани семінарських 

занять з навчальної дисципліни «Логіка» для здобувачів вищої освіти 
першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-
професійними програмами «Міжнародні культурні зв’язки та 
міжкультурні комунікації», «Креативна та цифрова культура» 
спеціальностей 034 «Культурологія» денної форми навчання 
[Електронне видання ]. – режим доступу 
http://ep3.nuwm.edu.ua/20316/1/06-07-174%D0%9C.pdf  

2. Наконечна О.П. Опис навчальної дисципліни «Логіка» / 
[Електронний ресурс]. – режим доступу 
http://ep3.nuwm.edu.ua/19883/1/opis_distsiplini_logika.pdf  

Інформаційні ресурси 
1. 1. Цифровий репозиторій Харківського національного університету 

міського господарства ім. О.М. Бекетова. Тема: «Філософія» / 
[Електронний ресурс]. – режим доступу 
http://eprints.kname.edu.ua/view/subjects/d=5F6.html  

2. Електронний каталог бібліотеки філософського 
факультету Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка 
/ [Електронний ресурс]. – режим доступу 
http://philosophy.univ.kiev.ua/ua/view/lib_cat_ph/6/6/6 

2. 3. Методичні матеріали факультету історії та філософії 
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова / 
[Електронний ресурс]. – режим доступу 
http://www.philosof.onu.edu.ua/newsite/method.htm  
 

 

Дедлайни та перескладання 

   Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно «Порядку 
ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/1/4273.pdf. Згідно цього документу і 
реалізується право студента на повторне вивчення дисципліни чи 
повторне навчання на курсі. Перездача модульних контролів  
здійснюється згідно http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-
tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. Оголошення стосовно 
дедлайнів здачі та перездачі оприлюднюються на сторінці MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/ 

Неформальна та інформальна освіта 

http://ep3.nuwm.edu.ua/20316/1/06-07-174%D0%9C.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/19883/1/opis_distsiplini_logika.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/view/subjects/d=5F6.html
http://philosophy.univ.kiev.ua/ua/view/lib_cat_ph/6/6/6
http://www.philosof.onu.edu.ua/newsite/method.htm
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/1/4273.pdf
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti


Студенти мають право на перезарахування результатів навчання 
набутих у неформальній та інформальній освіті згідно відповідного 
Положення про неформальну освіту. http://ep3.nuwm.edu.ua/18660/. 
 

Практики, представники бізнесу,  фахівці, залучені до викладання 

 
До викладання курсу долучені викладачі кафедри.  

Правила академічної доброчесності 

Усі здобувачі виконані навчальні завдання самостійно перевіряють на 
виявлення текстових запозичень через університетську платформу 
MOODLE  http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Unplag.   
В аудиторії здобувачі не допускаються до списування та обману – за 
порушення принципів академічної доброчесності викладач може 
накладати санкції: зниження балів, повернення роботи на 
доопрацювання, не допущення до захисту роботи та ін. 
 

Вимоги до відвідування 

 
Студенту не дозволяється пропускати заняття без поважних 
причин. Пропущенні заняття з навчальної дисципліни 
відпрацьовуються шляхом самостійного виконання завдань 
відповідно до методичних рекомендацій. Завдання розміщені на 
навчальній платформі Moodle: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3666. 
Студент може звернутись безпосередньо до викладача з приводу 
отримання індивідуальних завдань або з використанням зазначених 
засобів комунікації та отримати он-лайн консультацію через 
систему Google Meet. 
 Здобувачі без обмежень можуть на заняттях використовувати 
мобільні телефони та ноутбуки. 

Оновлення 

За ініціативою викладача оновлення змісту навчальної дисципліни 
планується щорічно, а також за результатами опитування 
студентів, з ініціативи  гаранта освітньої програми, випускників, 
роботодавців.  
 

 
Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 

В НУВГП розроблені процедури для реалізації права здобувачам на 
академічну мобільність: 
- Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу 

Національного університету водного господарства та 
природокористування 

http://ep3.nuwm.edu.ua/18660/
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Unplag
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3666


http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/ 
- Порядок перезарахування результатів навчання за програмами 

академічної мобільності в Національному університеті водного 
господарства та природокористування 
http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/.  

- Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 
серпня 2015 року № 579 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#n8.  

 
Здобувачі  можуть отримати доступ до таких міжнародних 
інформаційних ресурсів: 
- електронні бібліотеки: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki 
- Як знайти статтю у Scopus: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-
avtoram 
- База періодичних видань: 
https://www.scimagoir.com/ 
- Можливості доступу до електронних ресурсів та сервісів: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-
dostupu-do-resursiv-i-servisiv 

 
Здобувачі можуть брати участь у Проєкті сприяння академічній 
доброчесності в Україні (SAIUP)   https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-
dobrochesnistj .  
 

 

 

 

Лектор     О.П. Наконечна , д.філос.н., професор 
 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/
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http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
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