
 



 

 



 

СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«ЛОГІКА»  

1. Опис дисципліни «Логіка» 

Дисципліна – Логіка Галузь знань, 
спеціальність, освітньо-
професійна програма, 
ступінь вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Кількість кредитів ECTS – 5 Галузь знань – 23 Соціальна 
робота 

Статус дисципліни –
вибіркова 
Мова навчання – 
українська 

Кількість залікових модулів - 3 Спеціальність - 232 
Соціальне забезпечення 

Рік підготовки – 4 
Семестр – 7 

Кількість змістових модулів - 
3 

Освітньо-професійна 
програма – «Соціальне 

забезпечення» 

Лекції – 28 год. 
Практичні заняття – 12 год. 

Загальна кількість годин – 150 
год. 

Ступінь вищої освіти –
бакалавр 

Самостійна робота –  102 
год.,  
Тренінг, КПІЗ  – 6 год. 
Індивідуальна робота – 2 год. 

Тижневих – 11,5 год. 
Аудиторних – 3 год. 

 Вид підсумкового  контролю 
– залік  

 
 

2. Мета і завдання дисципліни «Логіка» 
2.1. Мета вивчення дисципліни. Мета курсу «Логіка» – навчити студентів мислити 

критично, використовувати інструменти аналітики для аналізу конкретних ситуацій, 
застосовувати закони логіки для прийняття оптимальних рішень у професійній діяльності. 

2.2. Завдання дисципліни «Логіка» – розвиток у студентів 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, опрацьовувати інформацію, робити обґрунтовані висновки. 

Предметом дисципліни є універсальні форми та закони раціонального мислення, 
способи і види міркувань, умови досягнення їх істинності й побудови формальних моделей цих 
міркувань. 

2.3. Результати навчання. Результатом вивчення дисципліни «Логіка» є теоретична 
та практична підготовка майбутніх фахівців з таких питань: аналіз, оцінювання, побудова та 
спростовання аргументів;  прийняття творчих рішень проблеми, аналіз ситуацій, виявлення 
взаємозв’язків і закономірностей, розгляд проблеми з іншої точки зору; аналіз, оцінювання, 
побудова та спростування аргументів.  

У процесі вивчення дисципліни студенти мають здобути наступні навички: 
- визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та 

обставин;  
- здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання;  
- проводити інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел;  



 

- формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми;  
- давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю;  
- здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх характеру і 

значення; 
- оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему;  
- раціонально мислити, розуміти опонента та дискутувати;  
- усвідомити закони і форми мислення, спрямованого на пошук істини;  
- правильно будувати під час професійної діяльності умовиводи та доведення; 
- набути вмінь оперувати поняттями й судженнями, уникати можливих логічних помилок.  

 

3. Програма дисципліни «Логіка» 
Змістовий модуль 1. Критичне мислення в інтелектуальній діяльності  
 

Тема 1. Критичне мислення як логічна рефлексія 
Критичне мислення як предмет вивчення формальної логіки. Мислення і мова. Сутність 

критичного міркування. Вербальне мислення. Інтелектуальне вербальне мислення. Практичне 
значення критичного мислення у професійній діяльності: аналіз, оцінювання, побудова та 
спростовування аргументів.  

 
Тема 2. Понятійний апарат міркувань 

Поняття як форма думки. Ототожнююче абстрагування і ототожнюючо-розрізняюче 
абстрагування. Мовні засоби вираження поняття. Зміст поняття. Предмет як форма вираження 
ознак предмета. Типологія ознак предмета. Обсяг поняття. Множина і обсяг поняття. Види 
понять. Логічні відношення між поняттями. Обмеження і узагальнення понять. Подія поняття 
як логічна операція. Поділ цілого на частини та класифікація. Опис, характеристика, 
порівняння, розрізнення екстенсивне визначення. Значимість логічного аналізу понять для 
теоретичної і практичної діяльності. 

 
Тема 3. Судження як форма мислення 

Загальна характеристика суджень. Судження речення і висловлювання. Розповідні, 
спонукальні, питальні речення та їх логічний зміст. Види суджень. Прості і складні судження.  

Структура простого судження. Види простих суджень: атрибутивні, екзистенційні і 
релятивні. Судження з простими і складними предикатами.  

Категоричні судження та їх види. Виділяючі та виключаючі висловлювання. Розподіл 
термінів у судженнях. Логічні відношення між категоричними судженнями. Заперечення 
категоричного судження, тлумачення атрибутивних суджень мовою логіки предикатів. 
Судження з відношенням. Запис суджень з відношеннями мовою логіки предикатів.  

 
Тема 4. Критичний аналіз текстів професійного спрямування 

Розпізнавання, уточнюючі запитання, довідкові запитання, організація інформації, 
висновки щодо поглядів, висновки щодо інформації, висновки щодо ставлення, застосування 
нових контекстів, дослідження принципів та аналогій, аналіз додаткових доказів, визначення 
основної мети та основних питань. 

Стратегії розв’язання тестових завдання з критичного аналізу текстів: прогнозування, 
стратегія активного читання. 

 



 

Змістовий модуль 2. Аналітичне мислення у вирішенні ситуативних завдань 
 

Тема 5. Особливості символічної логіки 
Символічна логіка як об’єднання різноманітних логічних теорій (систем знання). 

Абстрагування від конкретного змісту думок при дослідженні форм і законів мислення. Штучна 
(формалізована) мова для зображення структури мислення. Міркування та розсуди як 
необхідний перехід від одних висловлювань до інших. Вираження форм мислення (поняття, 
висловлювання, умовиводи) і взаємозв’язків між формами мислення за допомогою 
формалізованої мови.  

  Функціонально-істиннісні взаємозв’язки між висловлюваннями, принципи і правила 
формалізації. «Істинне» та «хибне». Абстрагування від природного процесу мислення. 
Інтерпретація (тлумачення, пояснення) формально-логічної теорії (системи знання). Логічні 
ігри. 

 
Тема 6. Аналітичні методи виявлення закономірностей на основі фактичних даних 
Аналіз якісної та кількісної інформації. Дедуктивне міркування. Розпізнавання логічно 

еквівалентних тверджень. Встановлення істинності чи хибності згідно чинних умов, фактів чи 
правил. Розбиття завдання на підзавдання. Критичний аналіз різних частин вирішуваної 
проблеми. Виявлення причин і наслідків, подібностей та відмінностей, тенденцій, асоціацій між 
об’єктами, відношень між частинами, послідовностей подій. Вирішення складних проблем, 
етапів процесу, складання схем взаємозв’язків між об’єктами. 

 
Тема 7. Засоби аналітики у вирішенні професійних проблем 

Вибір оптимальної стратегії. Формування логічного висновку. Розпізнавання образів. 
Виділення тенденції. Встановлення істинності на основі фактів і правил.  

Аналіз та обґрунтування положень, постанов, актів, що розглядають набір конкретних 
обставин і правил, та визначення оптимальних варіантів сценарію дій. Визначення 
взаємозв’язків у мовному контексті чи конкретній ситуації. Формування обґрунтованих 
висновків на основі виявлених взаємозв’язків. Вибір оптимальних рішень з урахуванням 
нормативних актів, умов договору або фактів.  

 

Змістовий модуль 3. Логічне мислення як фундаментальнаа частина закону 
Тема 8. Критичний аналіз умовиводів 

Загальна характеристика умовиводу. Склад і структура умовиводу. Дедуктивні та 
індуктивні умовиводи. Загальна типологія умовиводів. Відношення логічного слідування. 
Висновки логіки висловлювань. Обґрунтування правил висновку логіки висловлювань. 
Умовиводи логіки висловлювань у традиційній логіці. Висновки із категоричних висловлювань. 
Безпосередні умовиводи (обернення; перетворення; протиставлення). Метод аналітичних 
таблиць. Недедуктивні умовиводи. Повна індукція. Аналогія.  

 
Тема 9. Оцінка аргументативного дискурсу 

Поняття про аргументацію. Типи аргументацій. Аргументація як обґрунтування 
конкретного положення на підставі використання інших положень. Структура аргументації: 
теза, аргументи, демонстрація. Аргументація і демонстративні міркування. Дедуктивні 
міркування. Міркування за аналогією. Співвідношення понять «доведення» і «аргументація», 
«спростування» і «критика». Види аргументації. Доказова та недоказова аргументація. Пряма та 
непряма  аргументація. Комунікативно-прагматичний контекст аргументації. Аргументація як 
особливий вид комунікації.  



 

Поняття про критику. Спростування як окремий випадок критики. Види критики. 
Критика тези. Критика аргументів. Критика демонстрації. Правила та помилки аргументації і 
критики. Правила щодо тези. Правила щодо аргументів. Правила щодо демонстрації. 

 
Тема 10. Особливості вербальної комунікації 

Сутність комунікації та її роль у професійній діяльності. Діалог як найбільш 
універсальна форма спілкування людей та логіко-комунікаційний процес. Основні види діалогу 
за характером ведення. Види діалогу в залежності від мети: дидактичний, пошуковий, діалог у 
процесі аналізу та підготовки рішень. Запитання як різновид імперативу. Види запитань. 
Функції запитання: пізнавальна та комунікативна. Правила формування запитань. Відповіді та 
їх види. 

4. Структура залікового кредиту дисципліни «Логіка» 

 
Кількість годин 

Лекції Практич. 
занят. ІРС Тренінг, 

КПІЗ СРС Контрольні 
заходи 

Змістовий модуль 1. Критичне мислення в інтелектуальній діяльності  
Тема 1. Критичне мислення як логічна 
рефлексія 2 2  

2 

10  
тестування 

на 
критичне 
мислення 

Тема 2. Понятійний апарат 
міркувань 

2 -  11 

Тема 3.  Судження як форма мислення 2 -  10 
Тема 4. Критичний аналіз текстів 
професійного спрямування 4 2  10 

Змістовий модуль 2. Аналітичне мислення у вирішенні ситуативних завдань 

Тема 5. Особливості символічної 
логіки 2 - 1 

2 

10 
тестування 
на аналіт. 
мислення 

Тема 6. Аналітичні методи виявлення 
закономірностей на основі 
фактичних даних 

4 2  11 

Тема 7. Засоби аналітики у вирішенні 
професійних проблем 4 1  10 

Змістовий модуль 3. Логічне мислення як фундаментальна частина закону 
Тема 8. Критичний аналіз умовиводів 2 1  

2 

10 тестування 
на логічне 
мислення 

Тема 9. Оцінка аргументативного 
дискурсу 2 2 1 10 

Тема 10. Особливості вербальної 
комунікації 

4 2  10 

Разом: 28 12 2 6 102  

 
5. Тематика практичних занять 

Практичне заняття №1 
Тема: Критичне мислення як логічна рефлексія 
Мета: формування у студентів поняття про логіку як науку про міркування; умінь та навичок  
логічного міркування та формулювання умовивід. 
Питання для обговорення: 
1. Критичне мислення як предмет вивчення формальної логіки. 
2. Мислення і мова. 



 

3. Сутність критичного мислення. 
4. Вербальне мислення. 
5. Аналіз, оцінювання, побудова та спростовування аргументів  
 

Практичне заняття №2 
Тема: Критичний аналіз текстів професійного спрямування 
Мета: формування у студентів умінь та навичок робити проводити критичний аналіз текстів 
фахового спрямування. 
Питання для обговорення: 
1. Стратегії розв’язання тестових завдання з критичного аналізу текстів. 
2. Розпізнавання, уточнюючі запитання, довідкові запитання. 
3. Висновки щодо поглядів, висновки щодо інформації, висновки щодо ставлення. 
4. Дослідження принципів та аналогій. 
5. Аналіз додаткових доказів. 

Практичне заняття №3 
Тема: Аналітичні методи виявлення закономірностей на основі фактичних даних 
Мета: формування у студентів умінь та навичок використовувати аналітичні методи для 
встановлення взаємозв’язків і закономірностей. 
Питання для обговорення: 
1. Дедуктивне міркування. 
2. Розпізнавання логічно еквівалентних тверджень. 
3. Встановлення істинності чи хибності згідно чинних умов, фактів чи правил.  
4. Виявлення причин і наслідків, подібностей та відмінностей, тенденцій, асоціацій між 
об’єктами, відношень між частинами, послідовностей подій.  

 

Практичне заняття №4 
Тема: Засоби аналітики у вирішенні ситуативних проблем 
Мета: формування у студентів умінь та навичок використовувати засоби аналітики вирішення 
ситуативних завдань. 
Питання для обговорення: 
1. Дедуктивне міркування. 
2. Розпізнавання логічно еквівалентних тверджень. 
3. Встановлення істинності чи хибності згідно чинних умов, фактів чи правил.  
4. Виявлення причин і наслідків, подібностей та відмінностей, тенденцій, асоціацій між 
об’єктами, відношень між частинами, послідовностей подій.  
 
Тема: Критичний аналіз умовиводів  
Мета: формування у студентів умінь та навичок робити логічні висновки із категоричних 
висловлювань. 
Питання для обговорення: 
1. Загальна характеристика умовиводу. 
2. Обґрунтування правил висновку логіки висловлювань. 
3. Безпосередні умовиводи: обернення; перетворення; протиставлення. 
4. Недедуктивні умовиводи. 
5. Аналогія. 

Практичне заняття №5 
Тема: Оцінка аргументативного дискурсу 
Мета: формування у студентів умінь та навичок наводити, аналізувати, доводити, 
заперечувати, критикувати та спростовувати аргументи у дискуті. 
Питання для обговорення: 



 

1. Аргументація як обґрунтування конкретного положення на підставі використання інших 
положень. 

2. Дедуктивні міркування. 
3. Доказова та недоказова аргументація. 
4. Аргументація як особливий вид комунікації. 
5. Критика аргументів. 

Практичне заняття №6 
Тема: Особливості вербальної  комунікації  
Мета: формування у студентів умінь та навичок вести діалог, формулювати запитання та 
відповіді на запитання. 
Питання для обговорення: 
1. Сутність комунікації та її роль у суспільстві. 
2. Діалог як найбільш універсальна форма спілкування людей та логіко-комунікаційний процес. 
3. Дидактичний та пошуковий діалоги, діалог у процесі аналізу та підготовки рішень. 
4. Запитання як різновид імперативу. 
5. Відповіді та їх види. 
 

6. Комплексне практичне індивідуальне завдання 
Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Логіка» студенти 

виконують самостійно – розв’язують ситуаційні задачі. Метою виконання КПІЗ є розвиток 
навичок самостійної роботи, систематизація знань, поглиблене вивчення асоціацій, аналогій, 
інтуїтивного мислення, узагальнення правил логічних висновків, закріплення теоретичних 
знань та практичне застосування знань студента з навчального курсу. КПІЗ оцінюється за 100-
бальною шкалою. Виконання КПІЗ є одним із обов’язкових складових модулів залікового 
кредиту. 

 

7. Самостійна робота 

№ 
з/п Тематика К-сть 

годин 
1 Тема 1. Критичне мислення як логічна рефлексія 10 
2 Тема 2. Понятійний апарат міркувань 11 
3 Тема 3.  Судження як форма мислення 10 
4 Тема 4. Критичний аналіз текстів професійного спрямування 10 
5 Тема 5. Особливості символічної логіки 10 
6 Тема 6. Аналітичні методи виявлення закономірностей на основі фактичних 

даних 10 

7 Тема 7. Засоби аналітики у вирішенні професійних проблем 11 
8 Тема 8. Критичний аналіз умовиводів 10 
9 Тема 9. Оцінка аргументативного дискурсу 10 
10 Тема 10. Особливості вербальної комунікації 10 
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8. Тренінг з дисципліни 
Тематика: Розвиток критичного, аналітичного та логічного мислення для прийняття 

раціональних рішень у професійній сфері. 
Порядок проведення: 

1. Провести порівняльний аналіз текстів (критичне мислення).  
2. Розв’язати ситуаційні завдання (аналітичне мислення). 
3. Здійснити аналіз мікротекстів (логічне мислення). 



 

9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 
У процесі вивчення дисципліни «Логіка» використовуються наступні засоби оцінювання 

та методи демонстрування результатів навчання: 
 тести; 
 поточне опитування; 
 оцінювання виконання ситуаційних завдань; 
 залікове модульне тестування та опитування; 
 оцінювання результатів КПІЗ; 
 ректорська контрольна робота; 
 інші види індивідуальних та групових завдань; 
 залік. 

 
 

10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 
Підсумковий бал (за 100-бальної шкалою) з дисципліни «Логіка» визначається як 

середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної складової залікового кредиту: 

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: 

За шкалою 
університе

ту 

За національною 
шкалою За шкалою ЕСТS 

90-100 відмінно А (відмінно) 
85-89 добре В (дуже добре) 
75-84 С (добре) 
65-74 задовільно D (задовільно) 
60-64 Е (достатньо) 
35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю повторного складання) 
1-34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 

 

 
11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 
передбачає навчальна дисципліна 

№ 
з/п Найменування Номер 

теми 
1. Мультимедійний комплекс, мережа Wi-Fi  1-10 
2. Комп’ютерний клас ПК з локальною мережею 1-10 



 

3. ПЗ для комп’ютерного тестового контролю SunRav TestOfficePro   1-10 

4. NetSupport school (віртуальний клас) – ПЗ для інтерактивного управління 
аудиторією студентів: моніторинг, контроль, спільна робота  та оцінювання  1-10 
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