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Опис дисципліни 
 

Даний курс знайомить студентів із законами та формами правильного мислення. Кожна 
людина володіє стихійною, інтуїтивною логікою, без якої вона була б неспроможна міркувати і 
спілкуватися з оточуючими. Проте логічні інтуїція та знання мають різну природу. Тому для успішного 
вирішення деяких проблем інтуїтивної логіки може бути недостатньо. Це може стосуватися критики 
неправильних міркувань, коли за допомогою інтуїції людина здатна відчувати певну помилку в 
міркуванні, але не може її пояснити, тощо. Незнання її законів і правил, невміння користуватися ними 
в процесі професійного дослідження нерідко призводять до різноманітних логічних помилок.  

Завданням дисципліни є розвиток здатності активно та вміло осмислювати, аналізувати, 
ставити під сумнів, оцінювати ідеї та переконання,  робити незалежні висновки про світ і про себе; 
розуміти взаємозв’язки у мовному контексті чи конкретній ситуації та вміти робити з них обґрунтовані 
висновки; розмірковувати про складні взаємозв’яки, розпізнавати закономірності, вирішувати 
проблеми та використовувати творчі здібності; розуміти та логічно опрацьовувати поняття та 
проблеми, виражені вербально чи невербально, «видобувати» та опрацьовувати інформацію, робити 
обґрунтовані висновки. 

Навчальна дисципліна «Логіка» покликана допомогти студенту вдосконалити свої вміння  
міркувати та доходити правильних висновків на рівні інтелектуальних здібностей засобами логіки, що 
здатні істотно підвищити продуктивність та ефективність інтелектуальної діяльності фахівця. Здобуті 
студентами у процесі вивчення навчальної дисципліни «Логіка» вміння та навички критичного, 
аналітичного та логічного мислення підвищать їх логічну культуру, вміння логічно правильно 
міркувати та критично мислити. 



 

Структура курсу 
 

№ з/п Тема Результати навчання Завдання 

1 

Критичне мислення як 
логічна рефлексія 

Розуміти сутність критичного міркування. Вміти 
застосовувати правила інтелектуального 
вербального мислення, мислення у професійній 
діяльності для аналізу, оцінювання, побудови та 
спростовування аргументів 

тести  

2 

Понятійний апарат 
міркувань 

Вміти використовувати мовні засоби для вираження 
поняття як форми думки для відображення 
предметно-специфічних знань; розпізнавати та 
розуміти  різні види абстрагування  

тести, 
завдання на 
прийняття 
рішень 

3 

Судження як форма 
мислення 

Здобути навички логічного аналізу суджень і 
висловлювань, атрибутивних суджень, 
протилежних тверджень, підсилюючих та 
послаблюючих висловлювань і заперечень при 
аналізі текстів професійного спрямування 

тести, 
завдання на 
прийняття 
рішень 

4 

Критичний аналіз текстів 
професійного 
спрямування 

Уміти ставити уточнюючі та довідкові запитання, 
робити висновки щодо поглядів, висновки щодо 
інформації, висновки щодо ставлення, 
застосовувати нові контексти, досліджувати 
принципи та аналогії, аналізувати додаткові докази, 
визначати основну мету та основні питання. 
Володіти навичками застосування стратегій 
розв’язання тестових завдання з критичного аналізу 
текстів: прогнозування, стратегія активного 
читання. 

тести, 
завдання з 
критичного 
аналізу текстів  

5 

Особливості символічної 
логіки 

Володіти практичними навичками застосування 
символічної логіки як системи знань; абстрагування 
від конкретного змісту думок при дослідженні форм 
і законів мислення; встановлення функціональної 
істинності взаємозв’язків між висловлюваннями, 
принципів і правила формалізації 

тести, логічні 
пазли 

6 

Аналітичні методи 
виявлення 
закономірностей на 
основі фактичних даних 

Уміти аналізувати якісну та кількісну інформацію, 
проводити дедуктивне міркування, розпізнавати 
логічно еквівалентні твердження, встановлювати 
істинність чи хибність згідно чинних умов, фактів 
чи правил; розбивати завдання на підзавдання; 
виявляти причини та наслідки, подібності та 
відмінності, тенденції, асоціації між об’єктами, 
відношення між частинами, послідовності подій 

тести, 
аналітичні 
ситуаційні 
завдання 

7 

Засоби аналітики у 
вирішенні професійних 
проблем 

Уміти розпізнавати образи, виділяти тенденції, 
встановлювати істинність на основі фактів і правил; 
аналізувати та обґрунтовувати положення, 
визначати ефективні стратегії сценарію дій, 

тести, тести, 
завдання на 
прийняття 
рішень 



 

визначати взаємозв’язків у мовному контексті чи 
конкретній ситуації, формувати обґрунтовані 
висновки на основі виявлених взаємозв’язків, 
вибирати оптимальну стратегію та приймати 
оптимальні рішення з урахуванням фактів 

8 

Критичний аналіз 
умовиводів 

Знати загальну характеристику умовиводу, його 
склад і структуру,  загальну типологію умовиводів. 
Уміти застосовувати на практиці правила висновку 
логіки висловлювань, робити висновки із 
категоричних висловлювань; застосовувати метод 
аналітичних таблиць 

тести, логічні 
ігри 

9 

Оцінка аргументативного 
дискурсу 

Уміти застосовувати аргументацію як 
обґрунтування конкретного положення на підставі 
використання інших положень; проводити 
дедуктивні міркування та міркування за аналогією; 
доводити, спростовувати, аргументувати та 
критикувати; використовувати агументацію як 
особливий вид комунікації  

тести, 
завдання з 
аналізу 
мікротекстів 

10 

 Особливості вербальної 
комунікації 

Знати сутність комунікації. Уміти використовувати 
діалог як найбільш універсальну форму логіко-
комунікаційного процесу,  аналізу й підготовки 
рішень; ставити запитання та формулювати 
відповіді 

тести, кейси 
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Політика оцінювання 
 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів 
відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 
мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 
тестування. 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, 
за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 
стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 

 
Оцінювання 

 
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Заліковий модуль 1 Заліковий модуль 2 Заліковий модуль 3 

30 % 40 % 30 % 

1. Розв’язування ситуаційних 
завдань (10 завдань по 3 бали 

= 30 балів) 
2. Тестування на аналітичне 

мислення = 70 балів 

1. Розв’язування завдань з 
критичного аналізу текстів (10 
запитань по 3 бали = 30 балів) 

2. Тестування на критичне 
мислення = 70 балів 

1. Написання та захист 
КПІЗ = 80 балів 

2. Виконання тестових 
завдань на логічне 

мислення під час тренінгу  
 = 20 балів 

Шкала оцінювання студентів: 
 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 
 


