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ВСТУП 

 

1. Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи знань з теорії та історії логіки, 

яка включає в себе характеристику форм мислення, основних формально-логічних законів, 

що сприятиме розвитку та вдосконаленню у студентів практичних навичок логічно 

правильно міркувати, критично мислити. 

 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: До початку вивчення цього курсу 

студенти мають: 

- знати предмет та метод логіки, історичні етапи розвитку логічного знання; основні 

формально-логічні закони; структуру понять;  структуру, види та логічні відношення між 

судженнями; табличне визначення логічних сполучників; форми умовиводів, структуру та 

види доведення й спростування;  

- вміти будувати міркування відповідно до законів логіки; виявляти логічну форму 

міркування методом формалізації; 

- володіти елементарними навичками роботи з фаховою літературою. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Традиційна логіка» належить до 

переліку вибіркових дисциплін та викладається у 1 та 2 семестрах бакалаврату. Навчальна 

дисципліна знайомить студентів з предметом та методом логіки як науки, основними 

формально-логічними законами, історичними етапами розвитку логічного знання. 

Розглядаються структура та види понять, відношення між поняттями, логічні операції над 

поняттями. Визначаються правила логічних операцій над поняттями. Розглядаються 

структура та види простих суджень, відношення між простими судженнями, види складних 

суджень, логічні сполучники. З’ясовуються специфіка та види дедуктивних та 

правдоподібних умовиводів. Пояснюються правила й помилки доведення та спростування. 

 

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про форми 

та закони мислення, характеристику понять та правила виконання логічних операцій над 

ними, види дедуктивних та правдоподібних умовиводів, специфіку доведення та 

спростування. 

 

Дисципліна спрямована на формування таких програмних компетентностей: 

ЗК01. Здатність розвязувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

галузі філософії та гуманітиристики або у процесі навчання, що передбачає застосування 

філософських теорій та методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

ФК01. Усвідомлення сенсу філософії, її дисциплінарного розмаїття та місця в 

системі культури. 

ФК03. Здатність використовувати в професійній діяльності знання про розвиток 

основних філософських ідей, учень та напрямків. 

ФК06. Здатність викладати міркування послідовно, логічно, систематично та 

аргументовано. 

ФК07. Здатність аналізувати міркування та робити грунтовні смислові узагальнення, 

всновки. 

ФК08. Здатність оперувати філософською термінологією для розвязання 

професійних завдань. 

 

5. Результати навчання: 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) 

Методи 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання Відсоток 

у 

підсумко
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Код  Результат навчання вій оцінці 

з 

дисциплі

ни 

 Знати:    

1.1 предмет та метод логіки, 

історичні етапи розвитку 

логічного знання; основні 

формально-логічні закони; 

структуру поняття, типи 

відношень між поняттями, 

логічні операції над 

поняттями 

Лекція, семінари, 

самостійна робота 

Усна відповідь,  

презентація 

самостійної роботи 

10 

1.2 структуру, види та логічні 

відношення між судженнями  

Лекція, самостійна 

робота 

Усна відповідь, 

експрес-тестування 

10 

1.3 умови істинності логічних 

сполучників 

Лекція, самостійна 

робота 

Усна відповідь, 

експрес-тестування 

10 

1.4 форми дедуктивних 

умовиводів, види 

правдоподібних умовиводів, 

структуру та види доведення й 

спростування 

Лекція, семінар, 

самостійна робота  

Усна відповідь, 

експрес-тестування 

10 

 

 Вміти:    

2.1 виявляти головні поняття у 

тексті, з’ясовувати їхню 

структуру, встановлювати 

відношення між ними 

Лекції, семінари, 

самостійна робота 

Усна відповідь,  

презентація 

самостійної роботи 

10 

2.2 логічно правильно 

узагальнювати, обмежувати, 

поділяти, класифікувати, 

визначати поняття 

Лекції, самостійна 

робота 

Усна відповідь, 

контрольні роботи 

10 

2.3 виявляти вид і структуру 

суджень 

Лекції, самостійна 

робота 

Усна відповідь,  

презентація 

самостійної роботи 

5 

2.4 встановлювати вид умовиводу 

та визначати дотримання 

правил і законів логіки в 

ньому 

Лекції, семінари, 

самостійна робота 

Усна відповідь,  

презентація 

самостійної роботи 

5 

 Комунікація:    

3.1 демонструвати здатність до 

вільної комунікації мовою 

навчання 

Самостійна робота  Експрес-тестування 5 

3.2 грамотно презентувати свою 

позицію стосовно 

обговорюваної теми 

Самостійна робота Експрес-тестування 5 

3.3 брати участь у фахових 

дискусіях у процесі 

аудиторної роботи 

Самостійна робота Експрес-тестування 5 

 Автономність та 

відповідальність  

   

4.1 самостійно шукати та 

критично опрацьовувати 

Самостійна робота Презентація 

самостійної роботи  

10 
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літературу з логічних 

досліджень 

4.2 приймати самостійні рішення 

щодо вибору способів аналізу 

понять, суджень 

Семінар  Усна відповідь,  

презентація 

самостійної роботи 

5 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  

             Результати навчання  

                         дисципліни 

Програмні  

результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

4
.1

 

4
.2

 

ПРН 11. Вміти аналізувати 

міркування та робити  

грунтовні смислові 

узагальнення, висновки. 

    + + + +    +  

ПРН12. Вміти викладати 

власні міркування послідовно, 

логічно, систематично та 

аргументовано. 

   + + + + +      

ПРН13. Критично оцінювати 

власну позицію та знання, 

порівнювати і перевіряти 

отримані результати. 

+ + + + +   +      

ПРН14. Уникати симуляцій, 

плагіату та інших виявів 

академічної недоброчесності 

у сфері професійної 

діяльності або навчання. 

        + + + + + 

ПРН15. Мати навички 

ведення інтелектуальних 

дискусій на засадах діалогу, 

відкритості й толерантності. 

     +  +   + + + 

 

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання 
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 

результати навчання (знання 1.1–1.4), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання 

практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1–2.4); (комунікація 3.1-3.3); 

(автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки. 

 

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна відповідь: РН 1.1-1.4, 2.1-2.4, 3.1-3.3 – 13/ 24 балів. 

2. Експрес-тестування: РН 1.1-1.4, 2.1-2.4 – 13/ 24 балів. 

3. Самостійна робота: РН 4.1-4.3 – 10/ 12 балів. 

4. Іспит: РН 1.1-1.4, 2.1-2.4, 4.2 – 24/ 40 балів. 

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі 

засвоєння матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із 

балів, отриманих за аудиторну роботу (експрес-тестування, усні відповіді) та за самостійну 

роботу. Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі           60 балів 
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- в мінімальному вимірі              36 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати практичні 

завдання до семінару в письмовій формі. 

 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 

Іспит у письмовій формі -   РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, – 24 / 40 балів 

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 питань, 

кожне з яких оцінюється за шкалою 20 білів, що в загальному підсумку дає 40 балів за іспит.  

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 балів. 

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути меншою 

24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не додаються до 

семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час навчального періоду). В 

екзаменаційній відомості у колонці «бали за іспит/ екзамен» ставиться «0», а в колонку 

«підсумкова оцінка з дисципліни» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру. 

Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів 

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 

складається із суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та екзаменаційної 

роботи (мінімум 24, максимум 40 балів). 
 
При простому розрахунку отримуємо: 
 

 Семестрова кількість 

балів 

Іспит Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60  40  100 

 

7.2. Організація оцінювання: 

 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 36 балів Max – 60 балів 

Аудиторна робота:   

Усна відповідь Семінар. «13» х 1 = 13 «24» х 1 = 24 

Експрес-тестування Семінар. «13» х 1 = 13 «24» х 1 = 24 

Самостійна робота Протягом семестру «10» х 1 = 10 «12» х 1 = 12 

Підсумкова оцінка 

з дисципліни 

 36 60 

 

Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 

Усна відповідь:  

24 бали – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання; 

13 балів – студент у цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє 

глибини знань, має у відповіді суттєві неточності. 

Експрес-тестування: 

24 бали – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом;  

13 балів – студент не в повному обсязі володіє матеріалом. 

2. Самостійна робота: 

12-10 балів – робота виконана в повному обсязі, студент демонструє глибину знань, 

самостійність у виконанні завдання; 

9-1 балів – робота виконана не в повному обсязі, не продемонстрована глибина 

знань, самостійність у виконанні завдання, робота містить неточності. 



7 
 

 

7.3. Шкала відповідності: 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

8. Структура навчальної дисципліни: у курсі передбачено 2 змістових частини. 

Заняття проводяться у вигляді лекцій, семінарів, з використанням інтерактивних методів 

навчання. Завершується дисципліна іспитом. 

Перша частина курсу присвячена предмету та методу логіки як науки, логічному 

аналізу понять та логічним операціям над поняттями. 

Друга частина курсу присвячена вивченню структури та видів суджень, видів 

умовиводів, правил доведення та спростування, що дозволить студентам виявляти та 

аналізувати міркування з точки зору логіки в текстах різноманітного характеру. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ НАЗВА ТЕМИ 

Лекція Семінар Сам. роб. 

Частина 1. 

1. Тема 1. Предмет та метод логіки. Поняття. Логічні 

операції над поняттями 

2  28 

Частина 2. 

5. Тема 2. Судження 2   

6. Тема 3. Умовивід 2   

7. Тема 4. Доведення та спростування 2 2 52 

 Всього  8 2 90 

 

Загальний обсяг – 90 год., у тому числі: 

Лекцій – 8 год., 

Семінарських занять – 2 год., 

Самостійна робота – 80 год., 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна: 

1. Конверський А.Є. Традиційна логіка. 2-ге вид. перероб. та доп. – К., 2020. 

2. Конверський А.Є. Критичне мислення. 2-ге вид. перероб. та доп. – К., 2020. 

3. Конверський А.Є. Логіка (традиційна та сучасна). – К., 2004. 

4. Хоменко І.В. Логіка. – К., 2007. 

5. Хоменко І. В. Логіка: Практикум: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2002 — 240 с 

 

Додаткова: 

1. Варій М.Й. Загальна психологія: Навч. посібник / Для студ. психол. і педагог. 

2. Гайдич Н. Георг Вільгельм Фрідріх Гегель. //Філософія освіти : навчальний посібник / за 

наук.      ред. академіка В. П. Андрущенка [та ін.]. – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2021. – 

С.76-80. 

3. Гайдич Н. Київська академічна традиція ХІХ ст.// Філософія освіти : навчальний 

посібник / за наук. ред. академіка В. П. Андрущенка [та ін.]. – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 

2021. – С.94-98. 
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4. Гайдич Н. Логіка та критичне мислення. Філософія освіти// Філософія освіти : 

навчальний посібник / за наук. ред. академіка В. П. Андрущенка [та ін.]. – Вінниця : 

ТОВ «ТВОРИ», 2021. – С.94-98. 

5. Гайдич Н. Сучасні теорії розуміння «інтелекту» (Г. Гарднер, Д. Глоуман, Д. Харперн) // 

Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2017. – 

Вип. 121 (6). – С. 75-78. 

6. Гайдич Н. Філософські і освітні стратегії в Україні X–XV ст. / Н. М. Гайдич // Гілея : 

наук. вісн. : зб. наук. пр. : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 282–285. 

7.  Гайдич Н. Філософсько-освітні ідеї XVI – XVII ст.// Філософія освіти : навчальний 

посібник / за наук. ред. академіка В. П. Андрущенка [та ін.]. – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 

2021. – С.81-86. 

8. Гладунський В.Н., Гладунська Г.А. Логіка. Частина І. – Львів: Каменяр, 1994. 

9. Дуцяк І.З. Логіка: Підручник. – К.: Знання, 2010. 

10. Жеребкін В. Є. Логіка: Підручник. 10-те вид., стер. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2008. —
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