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ВСТУП 

 

  

Метою викладання навчальної дисципліни «Логіка» є ознайомлення 

студентів з логічною теорією мислення і оволодіння навичками логічного 

аналізу здобутого у процесі навчання соціологічного знання та інтерпретації 

формалізованої мови науки логіки в сфері соціології; виявлення логічних 

помилок в міркуваннях з політологічним змістом; виведення політологічного 

знання; доведення політологічного знання на істинність або спростування на 

хибність.  

Методика викладання дисципліни «Логіка» передбачає ознайомлення з 

теорією та практикою використання методології традиційної логіки і 

сучасної символічної логіки (класичної і некласичної) в сучасному 

соціальному пізнанні.  

Завдання викладання дисципліни «Логіка» полягає у тому, щоб:  

1) ознайомити студентів із теоретичними основами логіки як філософської 

науки про процедуру правильного, аналітичного, критичного мислення; 

способами його організації та законами, дотримання котрих забезпечує 

формальну правильність здійснення інтелектуальних операцій і є умовою їх 

практичної ефективності;  

2) на понятійному рівні розкрити студентам тенденції історичного розвитку 

логіки як галузі філософського та методологічного знання;  

3) навчити студентів практичним навичкам формування логічної культури 

мислення; критичного аналізу соціологічних текстів; побудови нормованих 

повідомлень; освоєння прийомів формування логічної аргументації при 

проведенні соціологічного дискурсу. 

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:  

а) на понятійному рівні – об’єкт та предмет вивчення науки логіки; логічні 

основи аналізу соціологічної мови; основні форми та закони абстрактного 

мислення; способи визначення істинності висловлювань та особливості 

логічних методів, що використовуються в теоретико-пізнавальній діяльності 

соціологів;  

б) на фундаментальному рівні – структуру та різновиди основних форм 

мислення; типи об’єктивних зв’язків та відношень між ними; вимоги 

формально-логічних законів, дотримання яких визначає логічну правильність 

розсудів;  

в) на практично-методологічному рівні – правила виконання логічних 

операцій над поняттями, висловлюваннями, умовиводами; логічні способи 

доведення та спростування, прийоми ведення дискусій та полеміки.  

В результаті вивчення даного курсу студент повинен вміти:  

а) на репродуктивному рівні – оперувати логічною термінологією з метою 

визначення сфери функціонування раціонального (абстрактно-логічного) 

мислення; застосовувати при побудові та аналізі соціологічних текстів 

закони та правила логіки; правильно формулювати запитання; встановлювати 



відношення між висловлюваннями за істинністю; визначати логічні помилки 

в політичних та політологічних текстах, в міркуваннях учасників 

соціологічного дискурсу;  

б) на евристичному рівні – виявляти найтиповіші випадки порушень законів 

логіки, що зустрічаються в літературних творах, документальних текстах, в 

публічних промовах;  наводити власні приклади, що ілюструють знання 

студента про специфіку логічної організації форм абстрактного мислення; 

вміти здійснювати самостійно логічні операції над поняттями, 

висловлюваннями, умовиводами; знаходити власні аргументи для доведення 

істинності певних тверджень (тез) і спростування хибності певних 

тверджень.  

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Нормативна  

(за вибором студента) 

Модулів – 2  Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 Спеціальність 

041 «Богослов’я» 

1-й 1-й 

Курсова робота  Семестр 

Загальна кількість годин 

– 90 

2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи сту-

дента – 2 

Ступінь вищої освіти: 

бакалавр 

 

12 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

6 год. 2 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

72 год. 82 

 

Вид контролю: залік 

Примітка: Співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

самостійної і індивідуальної роботи становить:  

для денної форми навчання – 36 до 72. 

 

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 



Поточне оцінювання студентів на семінарських заняттях здійснюється 

за чотирибальною шкалою, де «2» - незадовільно; «3» - задовільно; «4» - 

добре; «5» - відмінно. 

Підсумковий контроль у вигляді екзамену проводиться у тестовій 

формі і оцінюється відповідно до шкали оцінювання знань студентів за 

ЄКТС 

Шкала в балах Національна шкала Шкала ЄКТС 

90-100 балів 5 «відмінно» А 

80-89 балів 4 «дуже добре» В 

65-79 балів 4 «добре» С 

55-64 бали 3 «задовільно» D 

50-54 бали 3 «достатньо» Е 

35-49 балів 2 «незадовільно» FX 

1-34 бали 2 «неприйнятно» F 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

У процесі викладання навчальної дисципліни для активізації 

навчально-пізнавальної діяльності студентів передбачене застосування як 

активних, так і інтерактивних навчальних технологій, серед яких: лекції 

проблемного характеру, міні-лекції, робота в малих групах, семінари-

дискусії, мозкові атаки, кейс-метод, презентації, метод проектної роботи. 

Діагностика   (моніторинг   і   перевірка)   результатів   навчання   

здійснюється шляхом виконання студентами: 

1) тестових завдань: 

2) написанням есе; 

3) презентацій і виступів на наукових заходах; 

4) підсумкового екзамену у тестовій формі. 

 Словесні 

Розповідь-пояснення використовується під час навчання студентів на 

протязі лекції. За метою виділяються такі види розповіді: розповідь-вступ, 

розповідь-повість, розповідь-висновок. Ефективність зазначеного методу 

залежить головним чином від уміння викладача розповідати, дохідливості та 

доступності інформації, від поєднання його з іншими методами навчання. 

Бесіда – це діалог між викладачем та студентом, який дає можливість 

за допомогою цілеспрямованих і вміло сформульованих питань спрямувати 

студента на активізацію отриманих знань. Саме з допомогою їх викладач 

активізує діяльність студентів, ставлячи їм запитання для розмірковування, 

розв'язання проблемної ситуації. 

Лекція служить для пояснення теми; її типовими ознаками, є тривалість 

запису плану та рекомендованої літератури, уведення та характеристика 

нових понять, розкриття та деталізація матеріалу, завершальні висновки 

викладача, відповіді на запитання. 



 Наочні методи 

Ілюстрація – допоміжний метод при словесному методі, її значення 

полягає в яскравішому викладенні та показі власної думки.  

Демонстрація характеризується рухомістю засобу демонстрування, 

наприклад, демонстрація навчальних фільмів. 

 Навчальна робота під керівництвом викладача – самостійна 

робота. До неї належать написання рефератів, самостійні письмові роботи, 

контрольні роботи, написання тестів.  

 

Контроль 

Перевірка глибини засвоєння знань, рівня сформованості навичок та 

умінь студентів відбувається у формі поточного, проміжного та підсумкового 

видів контролю. 

Поточний контроль здійснюється через оцінювання усних відповідей 

щодо проблем для обговорення, передбачених планом семінарських занять, 

виконання процесуальних документів на практичних заняттях, а також 

шляхом: 

 проведення експрес-опитувань,  

 тестування,  

 підготовки доповідей і рефератів, 

 написання самостійних і контрольних робіт. 

При оцінюванні враховується глибина теоретичних знань та 

практичних навичок  студентів, курсантів чи слухачів і вміння застосовувати 

їх на практиці. 

Проміжний контроль передбачає перевірку рівня засвоєння  

студентами теоретичного і практичного матеріалу модулів і здійснюється в 

межах семестру наприкінці планового вивчення спецкурсу.  

Підсумковий контроль проводиться у формі заліку після закінчення 

вивчення навчальної дисципліни.  

 

 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Вступ до логіки 

Тема 1. Об’єкт, предмет і метод науки логіки 

Основні значення терміну «логіка». Об’єкт і предмет науки логіки. 

Методи науки логіки – методи пізнання і метод формалізації. Історичні етапи 

розвитку науки логіки. Типи логік.  

Тема 2. Мислення і мова 

Що таке мислення. Типи та види мислення. Мова як знакова система. 

Види мов. Логіко-семантичний аналіз мови. Логічні концепції істини.  

Тема 3. Логіка і політологія 



Методологічна функція формальної логіки. Застосування логічної теорії 

в галузі політології.  

Змістовний модуль 2. Основні форми і закони мислення 

Тема 4. Поняття як форма мислення 

Загальна характеристика поняття як форми мислення. Структура 

поняття. Види понять за змістом і обсягом. Логічні відношення між 

поняттями та їх графічне зображення за допомогою кіл Ейлера. Логічна 

операція над змістом поняття. Визначення поняття. Логічні операції над 

обсягом поняття: а) узагальнення та обмеження поняття; б) поділ обсягу 

поняття.  

Тема 5. Висловлювання як форма мислення 

Загальна характеристика висловлювання: визначення, логічна структура, 

мовні форми виразу. Види висловлювань. Методи встановлення істинності 

простих та складних висловлювань.  

Тема 6. Основні логічні закони 

Загальна характеристика логічних законів. Поняття «логічний закон» в 

традиційній логіці і символічній логіці. Закон тотожності: визначення, 

вимоги до побудови правильних міркувань, логічні помилки при його 

порушенні. Закон несуперечності: визначення, вимоги до побудови 

правильних міркувань, логічні помилки при його порушенні. Закон 

виключеного третього: визначення, вимоги до побудови правильних 

міркувань, логічні помилки при його порушенні. Закон достатньої підстави: 

визначення, вимоги до побудови правильних міркувань, логічні помилки при 

його порушенні.  

Тема 7. Умовивід як форма мислення 

Загальна характеристика умовиводу як форми мислення. Поняття 

необхідного та імовірнісного умовиводу. Принцип логічного слідування в 

умовиводах. Характеристика дедуктивних умовиводів: визначення, структура 

побудови, аксіома дедукції. Умови визначення істинності дедуктивних 

умовиводів. Види дедуктивних умовиводів: умовиводи логіки висловлювань 

і умовиводи логіки предикатів. Характеристика імовірнісних умовиводів: 

визначення, структура побудови. Умови визначення істинності висновків. 

Види імовірнісних умовиводів: індукція і аналогія.  

 

 

 

Тема 8. Доведення і спростування 



Загальна характеристика доведення і спростування. Структура 

доведення і спростування. Види доведень та способи спростувань. Правила 

доведення та спростування та логічні помилки при їх порушенні.  

Тема 9. Паралогізм. Софізм. Парадокс. 

Загальна характеристика паралогізму, софізму. Причини виникнення 

паралогізмів і софізмів. Поняття «парадокс» в широкому і вузькому значенні. 

Види парадоксів. Проблема вирішення парадоксів.  

Змістовний модуль 3. Логічні основи практичної  та соціально-

комунікативної діяльності 

Тема 10. Практична логіка 

Предмет дослідження практичної логіки. Логічний аналіз практичних 

дій (логіка дії). Нормативний характер дій. Логіка вибору та прийняття 

рішення.  

Тема 11. Суперечка як різновид соціальної комунікації 

Загальна характеристика суперечки: визначення, структура, різновиди. 

Застосування законів логіки в суперечках. Коректні і некоректні прийоми в 

суперечках. Політична суперечка: логіка доказування; методи аргументації її 

учасників.  

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма 

Усьо

го 

л с лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1. Вступ до логіки 

Тема 1. Об’єкт, предмет і метод науки 

логіки. 

9 2 1 - - 6 

Тема 2. Мислення і мова. 8 1 1 - - 6 

Тема 3. Методологічна функція 

формальної логіки. 

8 1 1 - - 6 

Разом – змістовий модуль 1 25 4 3   18 

Змістовний модуль 2. Основні форми і закони мислення 

Тема 4. Поняття як форма мислення. 

Загальна характеристика поняття як 

форми мислення. 

8 1 1 - - 6 

Тема 5. Висловлювання як форма 

мислення. 

7 1 - - - 6 

Тема 6. Основні логічні закони. 9 1 1 - - 7 



Тема 7. Умовивід як форма мислення. 8 1 - - - 7 

Тема 8. Доведення і спростування. 8 1 - - - 7 

Тема 9. Паралогізм. Софізм. Парадокс 8 1 - - - 7 

Разом – змістовий модуль 2 48 6 2   40 

Змістовний модуль 3. Логічні основи практичної  та соціально-

комунікативної діяльності 

Тема 10. Практична логіка. 9 1 1 - - 7 

Тема 11. Суперечка як різновид соціальної 

комунікації. 

8 1 - - - 7 

Разом – змістовий модуль 3 24 4 4   16 

Усього годин 90 12 6   72 

 
 

 

Рекомендована література 

Базова 
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