ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1. Код: ________________
2. Назва: Основи теорії та практики аргументації;
3. Тип: вибірковий;
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський);
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2;
6. Семестр, коли вивчається дисципліна:4;
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3;
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Мельничук Ю.І., к.філос.н,
доцент кафедри спеціальних юридичних дисциплін
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним:
• правильно користуватися понятійним апаратом професійної галузі, чітко визначати зміст
понять та проводити інші логічні операції з ними;
• будувати міркування відповідно до законів мислення та логічних правил, уникати помилок та
знаходити їх в міркуваннях інших;
• правильно будувати доведення та спростування, аргументувати власні думки;
• побудувати пояснення відповідно до певної ситуації;
• правильно формулювати запитання та давати відповіді на них;
• вести переговори, діалог, дискусію, полеміку.
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка,
контрольні заходи, лекції, семінарські заняття з використанням традиційних і інноваційних методів
викладення;
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Теорія держави і права»,
«Конституційне право України», «Логіка», «Юридична деонтологія», «Філософія»;
•Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності):___
______________________________________________________________________________________;
12. Зміст курсу: Основні поняття теорії аргументації. Загальний огляд способів переконань.
Логічне обґрунтування. Теоретична аргументація. Поняття переконання. Мистецтво переговорів.
Юридична техніка правової аргументації. Сутність суперечки, її види. Методи та прийоми ведення
суперечок;
13. Рекомендовані навчальні видання:
1. Абачиев С.К., Делия В.П. Теория и практика аргументации. (К учебному курсу для специалистов
по связям с общественностью) / С. К. Абачиев, В.П. Делия. – М., 2004. – 349c.
2. Ивин А.А. Теория аргументации / А.А. Ивин. – М., 2000. – 416 c.
3 Конверський А. Є. Логіка (традиційна та сучасна): Підручник для студентів вищих навчальних
закладів / А. Є. Конверський. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 536 с.
4. Хоменко І. В. Логіка: теорія та практика: Підручник / І. В. Хоменко. – К.: Центр учбової
літератури,. 2010. – 400с.
5. Хоменко І. В. Логіка. Практикум: навч. посібник для вищих навч. закладів / І. В. Хоменко. –
Видавець. К.: Юрiнком Iнтер. – 2002. – 240 с.
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання:
14 год. лекцій, 16 год. практичних занять, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90год.
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження ділових
та рольових ігор, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних
засобів.
15. Форми та критерії оцінювання:
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою.
Підсумковий контроль: залік в кінці 3 семестру.
Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, захист індивідуальних завдань.
16. Мова викладання: українська .

Завідувач кафедри
спеціальних юридичних дисциплін

В.І. Кафарський д.ю.н., професор

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE
1. Code: ________________(кодування за навчальним планом);
2. Title: Bases of theory and practice of argumentation;
3. Type: elective course;
4. Higher education level: bachelor;
5. Year of study, when the discipline is offered: 2;
6. Semester when the discipline is studied: 4;
7. Number of established ECTS credits: 3;
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Yu. I. Melnichuk
9. Results of studies::
•
correctly to use the concept vehicle of professional industry, expressly to determine maintenance of
concepts and conduct other boolean operations with them;
•
to build reasoning in accordance with the laws of thought and logical rules, avoid errors and find
them in reasonings other;
•
correctly to build leading to and refutation, argue own opinions;
•
to build explanation in accordance with a certain situation;
•
correctly to formulate a question and give answers on them;
•
to negotiate, dialog, discussion
10. Forms of organizing classes: training, independent work, practical training, control measures;
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: «Theory of the state and right»,
«Constitutional right for Ukraine», «Logician», «Legal deontologiya», «Philosophy»;
12. Course contents:: Basic concepts of theory of argumentation. General review of methods of
persuasions. Logical ground. Theoretical argumentation. Concept of persuasion. Art of negotiations. Legal
technique of legal argumentation. Essence of dispute, its kinds. Methods and receptions of conduct of
disputes.
13. Recommended educational editions: (зазначити до 5 джерел)
1. Абачиев С.К., Делия В.П. Теория и практика аргументации. (К учебному курсу для специалистов
по связям с общественностью) / С. К. Абачиев, В.П. Делия. – М., 2004. – 349c.
2. Ивин А.А. Теория аргументации / А.А. Ивин. – М., 2000. – 416 c.
3 Конверський А. Є. Логіка (традиційна та сучасна): Підручник для студентів вищих навчальних
закладів / А. Є. Конверський. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 536 с.
4. Хоменко І. В. Логіка: теорія та практика: Підручник / І. В. Хоменко. – К.: Центр учбової
літератури,. 2010. – 400с.
5. Хоменко І. В. Логіка. Практикум: навч. посібник для вищих навч. закладів / І. В. Хоменко. –
Видавець. К.: Юрiнком Iнтер. – 2002. – 240 с.
14. Planned types of educational activities and teaching methods:
14 years lectures, 16 hours practical lessons 60 h. independent work. Together - 90 years. Methods: interactive
lectures, elements of problem lecture, individual tasks, individual and group research tasks, use of multimedia
tools.
15. Forms and assessment criteria:
The evaluation is carried out on a 100-point scale.
Final control: the end of the 9th semester. Current control (100 points): testing, poll, protection of
individual tasks.

16. Language of teaching: Ukrainian.

Manager of department
of the special legal disciplines

V.I. Kafarskiy of d.yu.n., professor

