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ВСТУП 

 

1. Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи знань з сучасної логіки через 

вивчення теорій класичної та некласичної логіки, 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 «Сучасна логіка» належить до 

переліку обов’язкових дисциплін та викладається у 2, 3 та 4 семестрах бакалаврату. 

Навчальна дисципліна знайомить студентів з передумовами  виникнення сучасної логіки, 

основними характеристиками класичної та некласичної логіки; умовами побудови 

логічних теорій на семантичному та синтаксичному рівнях; з мовами класичної логіки 

висловлювань та предикатів, атлетичної пропозиційної логіки. Вивчаються методи 

таблиць істинності та аналітичних таблиць (семантичні методи класичної логіки), 

синтаксичні побудови класичної пропозиційної логіки (аксіоматичне та пропозиційне 

числення); основні відношення між формулами класичної логіки; специфіка 

багатозначних логік; синтаксисичний та семантичний рівні побудови модальних логік.                           

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

сучасну логіку шляхом вивчення класичної та некласичної логічної теорії.  

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. 

ФК05. Здатність аналізувати сучасні філософські проблеми та вчення. 

ФК06. Здатність викладати міркування послідовно, логічно, систематично та 

аргументовано. 

ФК07. Здатність аналізувати міркування та робити грунтовні смислові 

узагальнення, всновки. 

ФК11. Здатність застосовувати в професійній діяльності знання про засади, 

розвиток і сучасний стан наукового та гуманітарного знання. 

ФК14. Здатність брати участь в інтелектуальних дискусіях на засадах діалогу, 

відкритості й толерантності. 

 

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 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код  Результат навчання 

 Знати:    

1.1 періоди сучасної логіки, Лекція, семінари, Усна відповідь,  10 
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характерні ознаки класичної  

та некласичної логіки, 

принципи побудови логічних 

теорій на семантичному та 

синтаксичному рівнях 

Самостійна 

робота,  

Контрольна 

робота 

1.2 мови класичної пропозиційної 

логіки, класичної логіки 

предикатів, алетичної 

пропозиційної логіки 

Лекція, самостійна 

робота 

Усна відповідь, 

експрес-

тестування 

10 

1.3 методи семантики класичної 

логіки (таблиці істинності, 

аналітичні таблиці), 

багатозначної логіки (таблиці 

істинності), алетичної логіки 

(аналітичні таблиці) 

Лекція, семінари, 

самостійна робота 

Усна відповідь, 

експрес-

тестування 

10 

1.4 синтаксис побудови 

пропозиційної логіки 

(аксіоматичне числення, 

натуральне числення) 

Лекція, самостійна 

робота  

Усна відповідь, 

експрес-

тестування 

10 

 

 Вміти:    

2.1 застосовувати метод 

формалізації пропозиційної 

логіки, логіки предикатів. 

Лекції, семінари, 

самостійна робота 

Усна відповідь,  

презентація 

самостійної 

роботи 

5 

2.2 визначати види формул 

методами таблиць істинності, 

аналітичних таблиць 

класичної пропозиційної 

логіки 

Лекції, семінари, 

самостійна робота 

Усна відповідь, 

контрольні 

роботи 

5 

2.3 встановлювати логічні 

відношення між 

висловлюваннями  

Лекції, семінари, 

самостійна робота 

Усна відповідь,  

презентація 

самостійної 

роботи 

5 

2.4 застосовувати у натуральному 

численні класичної 

пропозиційної логіки 

доведення формул. 

Лекції, семінари, 

самостійна робота 

Усна відповідь,  

презентація 

самостійної 

роботи 

5 

 Комунікація:    

3.1 демонструвати здатність до 

вільної комунікації мовою 

навчання 

Семінар, 

самостійна робота  

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

5 

3.2 грамотно презентувати свою 

позицію стосовно 

обговорюваної теми 

Семінар, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

10 

3.3 брати участь у фахових 

дискусіях у процесі 

аудиторної роботи 

Семінар Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

5 
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самостійного 

дослідження  

 Автономність та 

відповідальність  

   

4.1 самостійно шукати та 

критично опрацьовувати 

літературу з логічних 

досліджень 

Самостійна робота Презентація 

самостійної 

роботи  

10 

4.2 приймати самостійні рішення 

щодо вибору способів аналізу 

понять, суджень 

Семінар  Усні доповіді, 

дискусії, 

самостійна робота 

10 

 

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. 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

   + +    + 

ПРН15. Мати 

навички ведення 

інтелектуальних 

дискусій на засадах 

діалогу, відкритості 

й толерантності. 

+  
 

+   +   + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

ПРН16. Вміти 

застосовувати 

загальногуманітарні 

та філософські 

знання в різних 

 +   + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

   +  
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сферах 

життєдіяльності. 

 

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 1.1–1.6), що складає 40% від загальної оцінки та 

оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1–2.6); 

(комунікація 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% 

загальної оцінки. 

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна відповідь: РН 1.1-1.6, 2.1-2.6, 3.1-3.3 – 6/ 12 балів. 

2. Експрес-тестування: РН 1.1-1.6, 2.1-2.6 – 6/ 12 балів. 

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

4. Контрольна робота: РН 1.1-1.4, 2.1-2.4, 4.2 – 10/ 20 балів. 

 

Семестрову кількість балів у семестрі формують бали, отримані студентом у 

процесі засвоєння матеріалу з усіх (двох) частин навчальної дисципліни. Загальна 

семестрова оцінка складаються із балів, отриманих за 1) аудиторну роботу (експрес-

тестування, усні відповіді,  доповнення та участь в дискусіях на семінарах), 2) самостійну 

роботу 3) контрольну роботу. 3) контрольну роботу, з урахуванням коефіцієнту 0,6. Всі 

види робіт в семестрі мають в підсумку: - в максимальному вимірі   100 балів х 0,6 = 60 

балів - в мінімальному вимірі  60 балів х 0,6 = 36 балів Загальна оцінка за семестр 

складається із балів, отриманих за аудиторну роботу та за самостійну роботу.  

Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 

в максимальному вимірі           100 балів 

в мінімальному вимірі              60 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати практичні 

завдання до семінару в письмовій формі.  

Підсумкове оцінювання у формі заліку у першому семестрі: Підсумкова кількість 

балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів за систематичну 

роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік 

виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає 

додаткових заходів оцінювання.  Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість 

балів, ніж критичний мінімум – 60 балів, для одержання заліку необхідно обов’язково 

відпрацювати пропущені теми в письмовій формі та здати/надіслати електронною поштою 

викладачу, що  проводить семінарські заняття.      Таким чином, підсумкова оцінка з 

дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається із суми кількості балів за 

семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та підсумкової контрольної роботи 

(мінімум 12, максимум 20 балів).  

При простому розрахунку отримуємо: 

  Кількість балів 

 

Залік Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80 20 100 

 

7.2. Організація оцінювання: 
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Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 36 балів Max – 60 балів 

Аудиторна робота:   

Усна відповідь Семінар. «19» х 1 = 19 «30» х 1 = 30 

Експрес-тестування Семінар. «19» х 2 = 19 «30» х 1 = 30 

Контрольна робота  «12» х 1 =12 «20» х 1 =20 

Самостійна робота Протягом семестру «10» х 1 = 10 «20» х 1 = 20 

   

Підсумкова оцінка 

з дисципліни 

 60 100 

 

Критерії оцінювання: 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту у другому семестрі: 

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 

 

7.2.1.  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 
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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. 

3. Аудиторна робота: 

Усна відповідь:  

30 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

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

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

глибини знань, має у відповіді суттєві неточності. 

Експрес-тестування: 

30 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом;  

19 балів – студент не в повному обсязі володіє матеріалом. 

4. 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. 

3. Контрольна робота: 20 балів студент у повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст 

поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує 

обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність письмової роботи 12 балів 

- студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але 

може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого 

завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність письмової 

роботи.  11 - 1 бал- не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань 

 

Критерії оцінювання: 

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. 
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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 у II-IV СЕМЕСТРАХ 

 

№ НАЗВА ТЕМИ Кількість годин 

Лек. Сем. Самостійна  

робота 

Частина 1.(II-III семестри) 

1. Тема 1. Загальна характеристика класичної логіки  2  40 

2. Тема 2. Семантична побудова класичної 

пропозиційної логіки 

2  40 

3. Тема 3. Синтаксична побудова класичної 

пропозиційної логіки 

2  30 

4. Тема 4. Класична логіка предикатів  2 2  

Частина 2. (IVсеместр) 

5. Тема 5. Загальна характеристика некласичної 

логіки 

2  40 

6. Тема 6. Багатозначна логіка 2  40 

7. Тема 7. Модальна логіка 2 2 32 

 Всього  14 4 222 

 

Загальний обсяг – 240 год., у тому числі: 

Лекцій – 14 год., 

Семінарських занять – 4 год., 

Самостійна робота – 222 год., 
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